
-	 รูปถ่ายขนาด	1	นิ้วครึ่ง	1	รูป
-	 สำาเนาสูติบัตรของนักเรียน		2	ฉบับ
-		 สำาเนาทะเบียนบ้านของบิดา	มารดา		และนักเรียน	อย่างละ	1	ฉบับ
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ภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง	ดนตรีสากล	และเรียนว่ายนำ้า

เอกสารประกอบการรับสมัคร
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นางธัญญานี	ศิริรัตน์



วิชาที่ใช้สอบ O-NET 
	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

1.		คณิตศาสตร์	 	 	 2.		ภาษาไทย
  3.		วิทยาศาสตร์	 	 	 4.		ภาษาอังกฤษ

สอบ O-NET ไปท�ำไม..?
1.	 ใช้ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยประเมินตามมาตรฐาน 
	 การเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	
2.	 ใช้วัดมาตรฐานการเรยีนการสอนของโรงเรยีนว่ามคุีณภาพ	ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	
3.	 ข้อสอบ	O-NET	เป็นข้อสอบชุดเดียวกันใช้สอบทั่วประเทศ	ท�าให้สามารถวัดผลคะแนนของโรงเรียนได้
4.	 ผลการสอบ	O-NET	สามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
5.	 ผลการสอบ	O-NET	สามารถน�าไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
6.	 สอบ	O-NET	เพียงครั้งเดียว	คะแนนติดตัวไปตลอดชีวิต	และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีกครั้ง
7.	 ใช้ในการยื่นเพื่อสมัครเข้า	ม.	1	และ	ม.4	ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ในการรับนักเรียนขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่โรงเรียนเป็นผู้ก�าหนด

วาทะอธิการ	 1	 	
ศิษย์เก่าคนเก่ง	 2	 	
เสียงจากผู้ปกครอง	 3-4
เม้าท์ซี่....มีเรื่องเด็ด	 5
ปฐมวัยขอแจม	 6-11
บัณฑิตน้อย	 12-13	
หมู่บ้านคุณธรรม	 14
Project	Approach	 15-18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 19	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 22
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	 23
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา	 24	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 25	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)	 26	 	
Intensive	English	Program	 27	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)	 28
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 29
อนุชนสัมพันธ์	 30-31
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ปีการศึกษา	2562	 32-40
จากครูถึงศิษย์	 41-43
อบรม	สัมมนาครู	 44-45
เชิดชู	โรงเรียนดี	ศรีอนุชน	 46	
เชิดชูเกียรติ	ครูดีศรีอนุชน	62	 47-48

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์
บรรณาธิการ นายเอกราช สมบูรณ์
พิสูจน์อักษร นางสาวนันทนา ยศอินทร์

กองบรรณาธิการ นางศิริพร ภู่แสนสะอาด
 นางนุจรี พันจริต
 นางสุพรรณา สัจจเสนีย์
 นางรินดา อึ๊งพานิช
 นางขนิษฐา สมบูรณ์ 
 นายเจษฎา พูลสุวรรณ
 นางสาวเพ็ญ จันทร์ดวงดาว
 นางประทุม ศิริรักษ์วงศา
 นางสาวกิตติมา พรวิเศษสิงห์

รูปเล่ม/ศิลปกรรม นางสาวพันธิมล  สมทรง

บก.ขอบอก

วิชาที่ใช้สอบ O-NET 
	 ชั้นประถมศึกษาปีที่

1.		คณิตศาสตร์	 	 	 2.

ท่านผู้ปกครอง – นักเรียนรู้หรือไม่ สอบ O-NET ไปท�าไม?
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (Ordinary	 National	 Education	 Test	 หรือ	 O-NET) 
เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน	 ของผู้เรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่	 6 
มัธยมศึกษาปีที่	 3	 และมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ทุกคน	 ทุกสังกัด	 ต้องเข้ารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 เรียกว่า	 สทศ.	 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ท�าหน้าที่ในการประเมิน 
ระดับชาติ
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นางสุพรรณา  สัจจเสนีย์

รางวัล “สดุดีครูเอกชน”

รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

1. นางสาวสายสุนีย์  รักดี

2. นางสาวภัทรวดี  สารสุวรรณ

3. นางนภาลัย  มนต์คล�้า

4. นายพัทพงษ์  เทียนทอง

5. นางสาวธารารัตน์  เสริมสุข

6. นางณิชาภัทร  สุวรรณพงษ์

7. นางสาววิภาภรณ์  มูลชมภู



ANUCHONSUKSA SCHOOLวาทะอธิการ

Discourse

 ตลอดปการศึกษา 2562 ที่กําลังจะจบลง โรงเรียนอนุชนศึกษาโดยคณะผูบริหาร
และคณะครูตางมุ งมั่น ทุมเททั้งแรงใจแรงกาย ในการอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม

ใหความรูและฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษ สงเสริมและเสริมแรงใหนักเรียน
ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ โรงเรียนไดพัฒนาในทุก ๆ ดาน
ไมว าจะเปนงานวิชาการที่คุณครูทุกทานไดเริ่มจัดทํานวัตกรรมการบริหาร
นวัตกรรมการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนนาสนใจ เขาใจงายขึ้น
โดยใช สื่อและเทคโนโลยีเข ามาช วย  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมความรู 

และทักษะทางวิชาการที่ยังคงความเขมขน ในคุณภาพงาน และการ
ปรับปรุ งอาคารสถานที่  ให มีพื้ นที่ ร  มรื่ น เหมาะสํ าหรับการ
พักผอนมากขึ้น การปรับปรุงโรงอาหารใหถูกสุขลักษณะ สะอาด 

เรียบรอย สวยงาม

 สําหรับปการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนยังคงวางแผนงาน
พัฒนาควบคูไประหวางงานวิชาการ และงานพัฒนาทั่วไป ดังนี้

 งานวิชาการ ประกอบดวยงานจัดทํานวัตกรรมการบริหารตาม
กลุมงานตาง ๆ ของโรงเรียน งานจัดทํานวัตกรรมการสอนของครู
เปดเพจวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิชาการของโรงเรียนและนวัตกรรม
ทัง้ของคณะครูและนักเรียน  งานสงเสรมิ และสนับสนนุการพฒันาศกัยภาพ
และความสามารถนักเรียน 

 งานอาคารสถานที่ งานปรับปรุงพื้นภายในโดมเรยีนา เชลี (มัธยมฯ) 

ปรับปรุงและติดตาขายกันนกในโดมประถม ปรับปรุงทาสีดานหนาอาคาร
ประถม สรางหองประชุมแผนกปฐมวัย ปรับปรุงหองสุขาสําหรับครูและผู ปกครองใน

ทุกอาคารเรียน ฯลฯ

 งานกิจกรรมและปกครองดูแลนักเรียน ใหบทบาทคณะกรรมการนักเรียนในการดูแลพ่ีและนอง และการ
มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนมากข้ึน

 คุณพอในฐานะผูบริหารโรงเรียน ขอขอบพระคุณทานผูปกครอง ขอบใจนักเรียนลูก ๆ ทุกคน ที่ให
ความรวมมือดวยดีเสมอมา ขอพระแมมารีองคอุปถัมภของครอบครัวของเรา ประทานพระพรใหทุกทาน
มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน และมีความสุขในชีวิตตลอดไป

บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต
อธิการโรงเรียนอนุชนศึกษา

1



ดิฉันนางสาวนันทิกานต สิงหา (พี่เบลล) เ ร่ิมเข าเรียน
โรงเรียนอนุชนศึกษาต้ังแตอนุบาลคะ ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของความ

ประทับใจแรกท่ีมีเลย ตอนเด็ก ๆ หลาย ๆ คน คงเคยรองไห ไมอยากไปโรงเรียน
แตกตางจากเบลลมากคะ เบลลเปนเด็กท่ีคอนขางชอบการไปโรงเรียน เพราะที่โรงเรียน

มีกิจกรรมสนุก ๆ ใหทําเสมอ พอเขาสูระดับประถมศึกษา เบลล วาชวงนี้เปนชวงที่ เบลลคอนขางไดรับ
การฝกฝนเรื่องระเบียบวินัยเปนอยางมาก เทาที่จําความไดคือชวงประถมศึกษาคุณครูดูแลเอาใจใส
เรื่องระเบียบวินัยของเบลลมาก ๆ นั่นจึงทําใหปจจุบันเบลลเปนคนมีระเบียบวินัยในตัวเอง ในชวงมัธยมตน
นับเปนชวงสําคัญท่ีสุดในชีวิตของเบลล ตอนแรกเบลลเคยยายไป
โรงเรียนอื่นอยู 1 เทอมชวง ม.1 แตแลวก็ยายกลับมาคะ นาจะเปนเพราะ
ความชอบทั้งสภาพแวดลอมของโรงเรียน คุณครูที่ใจดีและเขาใจเด็ก ๆ 
และเพ่ือน ๆ ที่นารักมาก จึงทําใหในที่สุดเบลลก็ยายกลับมา และเรียน
จนจบถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 จําไดเลยคะวาพอจบมัธยมศึกษาปที่ 3

เบลลจะตองเลือกวาจะเรียนสายวิทย
หรือสายศิลป ซึ่งตอนนั้นเรายังเด็ก
มาก และไมคอยเขาใจการเลือกสาย
ก็มีคุณครูนี่แหละคะ ที่คอยแนะนํา
และใหคําปรึกษาแนวทางใหเบลล 
จนเลือกท่ีจะเรียนสายวิทย-คณิต
ความคดิในครัง้นีเ้ปนการตดัสนิใจ
คร้ังย่ิงใหญของเบลลและเปนการ
ตัดสนิใจทีถู่กตอง ซึง่มผีลทาํให
มีเบลลในทุกวันนี้ 

ณ  ปจจุบันนี้ เบลล เคยคิดวางแผนไว ว า  ถาหากมีลูกจะส ง
มาเรียนท่ีนี่ เบลลชอบสังคมของโรงเรียน การดูแลเอาใจใสของ

คุณครู ที่คุณครูสามารถจํานักเรียนทุกคนได  และรูความเคล่ือนไหว
ของนักเรียนตลอด ไมใชแครูจักตัวนักเรียนนะคะ บรรดาผูปกครอง คุณครู

ที่โรงเรียนก็รู จัก  จึงทําใหคุณครูเหมือนเปนญาติผู  ใหญคนหนึ่ง ในดานความรู
ความสามารถ ก็ ไมแพที่ ไหนเลยคะ เพื่อน ๆ รุนเบลลสอบไดเปนแพทยและงานราชการ

หลายคนมาก และหลาย ๆ คนก็ไดทุนไปศึกษาตอตางประเทศคะ

 แนวคิดที่พี่ขอฝากถึงนองเชื่อวานอง ๆ หลายคนคงยังไมรูวาตัวเองอยากจะทําอะไรหรือโตข้ึน
อยากจะเปนอะไร แตในทุก ๆ การสอนและวิชาเรียนของโรงเรียนอนุชนศึกษา ไดแฝงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไวแลว
แคอยากใหนอง ๆ หาตัวเองใหเจอคะ เบลลเปนคนที่ไมไดเรียนเกง ผลการเรียนเบลลอยูในระดับกลาง ๆ
ในทุกสาขาวิชา แตเบลลไมไดเห็นวานั่นเปนจุดดอยของเบลลคะ ทุกคนลวนมีความสามารถในดานตาง ๆ ที่
แตกตางกันออกไป ตอนเรียนส่ิงที่ทําใหเบลลไดเริ่มเห็นความสามารถของตัวเองในดานพิธีกร และการแสดง 
คือกิจกรรมหนาเสาธง หรือกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความ
สามารถพิเศษ นั่นเปนจุดเริ่มตนของความสามารถทางดานการแสดงของเบลลคะ สวนดานการออกแบบ

ศิษย�เก�าคนเก�ง
เกิด 7 มีนาคม 2535  อายุ 27 ป
อาชีพ นักแสดง นางแบบ ดีไซเนอร
การศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุชนศึกษา
 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุชนศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอนุชนศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี
 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นันทิกานต�  สิงหา เบลล�

สวนใหญทุกวิชาจะมีการใหทํา Mind Mapping เบลลเปนคน
ชอบออกแบบ - ตกแตงชิ้นงานมากคะ เมื่อไรที่ไดคิดชิ้นงาน 

คือชวงเวลาที่เบลลมีความสุขที่สุด จําไดเลยวาชวงนั้นชิ้นงาน
เบลล ไดโชวที่บอรดทุกงานเลย ซึ่งนั่นเปนแรงบันดาลใจและเปน
กําลังใจใหเบลลสรางผลงานทางดานศิลปะจนมาถึงปจจุบัน
และไดคนพบวาจริง ๆ แลวตัวเองชอบอะไรและเกิดมาเพื่ออะไร
ตอนนีเ้บลลม ีfull time เปนดไีซนเนอรแบรนเส้ือผาของตวัเองเต็มตัว

และ part time เปนนักแสดง / นางแบบ แตถึงแมวาเบลล
จะคนพบตัวตนของเบลล และส่ิงที่เบลลชอบ แตเบลลก็
ไมเคยท้ิงการเรียนนะคะ ในทุก ๆ วิชา เบลลยังคงขยันเรียน 
ต้ังใจฟงคุณครูและพยายามทําคะแนนสอบให ไดมากที่สุด
เสมอ เพราะในชวงเวลาน้ันยงัไงการเรียนก็ยังเปนหนาทีห่ลกั
ของเบลล อยากใหนอง ๆ ไดคนพบความสามารถของ
ตัวเอง และไดอยูกับสิง่ทีตั่วเอง
ชอบคะ เบลลเชือ่วาเราทกุคน
มคีวามสามารถ  ความถนัด
และความชอบท่ีตางกัน
ออกไปคนหาตวัเองใหเจอ
ใช ชี วิตให มีความสุข
แตตองอยูภายใตความ
ถูกตองนะคะ  หาก

เรียนไมเกง อยาทอ
นะคะ การอานหนังสือ 

หรือถามคุณครูเปนสิ่งที่
ชวยเราไดมากจริง ๆ คะ

 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณโรงเรียน
อนุชนศึกษา คุณพอ และคุณครูทุกทาน ที่คอยอบรม
เบลลมาเสมอ เบลลรับรู ถึงทุก ๆ ความหวงใยและความ
หวังดีของคุณครูทุกคนท่ีสงมาให ตอนเรียนอาจจะดื้อบาง
บางคร้ัง แตหากไมมีคุณครู
ในวันนั้น ก็คงจะไมมีเบลล
ในวันนี้ค  ะ  อนุชนศึกษา
คือหนึง่ ในความเปนเบลล 
และเปนสิ่งที่ทําใหเบลล
เปนเบลลในทกุวันนีค้ะ
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โรงเรียนอนุชน เปนบานหลังที่ 2 ของนองนาริน ทําให

นองนารินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ๆ โรงเรียนใหความรู

และการใสใจดูแลอยางดี ทําใหเด็ก ๆ ทุกคนมีระเบียบวินัย โรงเรียนอนุชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ทําใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี สวยง
าม นาเรียน ขอขอบคุณโรงเรียนอนุชนมาก ๆ นะคะ

ที่ทําใหนองนารินและเด็ก ๆ เติบโตข้ึนมาเปนคนดีของสังคมเปนอนาคต
ที่ดีของชาติ

ANUCHONSUKSA SCHOOL

เสียงจาก..

ผู�ปกครอง

 โรงเรียนมีความเปนระเบียบ สะอาด รมรื่น และมี
การพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหนักเรียนไดรับประโยชนอยางมากคะ  ประทับใจผู บริหารที่เปน
นักพัฒนาอยางคุณพอปอม และประทับใจคุณครูทุกทานที่ใสใจดูแลนักเรียนเปนอยางดี รูสึกภูมิใจ
และไมผิดหวังเลยคะ ที่ลูก ๆ ของดิฉันไดเรียนโรงเรียนที่มีทั้งผูบริหาร คุณครู ที่มีศักยภาพทุก ๆ ดาน 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ

ชื่อผูปกครอง    นางสาวชมพูเนกษ   นิลสมบรูณ 
ผูปกครองของ   เด็กหญิงชนาธิป   วิชัยสุทธิพันธุ
                       เด็กหญิงชนะมลณ   วิชัยสุทธิพันธุ

ความประทับใจที่ม
ีตอโรงเรียนอนุชน

ศึกษา

ชื่อผูปกครอง    นางส
าวธีรดา  เสือสด 

ผูปกครองของ   เด็กห
ญิงนันทนภัส  ตีกา

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา

 โรงเรยีนอนชุนดแูลเดก็นักเรยีนเสมอืนเปนลกูหลาน
ของคุณครู  ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี  มีการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เปดโลกกวางใหนักเรียน
ไดสัมผัสกับการเรียนรูโดยตรงจากตนเองจากโครงการ Project  Approach  และมีกิจกรรมการ
แสดงที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก  นอกจากนี้ยังปลูกฝงและชวยสงเสริมให
เด็กนักเรียนมีกิริยามารยาทที่เรียบรอยและนารักอีกดวย

ชื่อผูปกครอง    นายพงษเทพ  -  นางสุพิน  เหลาธนากิจ
ผูปกครองของ   เด็กหญิงวิชญาดา   เหลาธนากิจ

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา
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โรงเรียนนี้เปนโรงเรียนที่ดีสอนใหเด็ก ๆ ทุกคนมีความรู

ความสามารถในดานตาง ๆ มากมาย แลวยังสอนใหเด็ก

มีจิตใจราเริงแจมใสเปนที่รักของทุก ๆ คน และคุณพออธิการยังมุ งพัฒนาการเรียนการสอน

อยางตอเน่ือง

  คุณครูทุกคนดูแลเอาใจใส นักเ รียนดี
คุณพออธิการ ใสใจในการพัฒนาสถานที่สวยงามมาก  ทั้งสวนหยอมหนาโรงเรียน โดม
สระวายนํ้าโรงเรียนสวยงามมาก  

ชื่อผูปกครอง    นายธานัท  เสนาลักษณ
ผูปกครองของ  ด.ญ.ธีราพร  เสนาลักษณ

ความประทับใจที่ม
ีตอโรงเรียนอนุชน

ศึกษา

ชื่อผูปกครอง    นายจ
ีระศักดิ์ และ นางกาญจ

นา  กลมวง

ผูปกครองของ   เด็กห
ญิงกฤตาณัฐ  กลมวง

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา

 ดิฉันรู สึกภูมิใจมากที่ลูกของดิฉันไดเข าศึกษา
ในโรงเรียนเเหงนี้ต้ังแตชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หอง IEP ดิฉันประทับใจ
ที่ภูมิทัศนภายในโรงเรียนสะอาด มีระเบียบวินัยที่ดี มีหลักสูตรการสอนที่ดีในทุก ๆ วิชา
มีคุณครูและคุณพออธิการที่เอาใจใสเด็ก ๆ เปนอยางดีในทุก ๆ เรื่อง ทําใหดิฉันรูสึกไววางใจที่ลูก
ของดิฉันไดศึกษาท่ีโรงเรียนเเหงนี้ ครอบครัวของดิฉันขอขอบคุณ คุณพออธิการ และคุณครู
ทุกทานที่เอาใจใสนักเรียนทุกคนเปนอยางดี เเละสอนใหนักเรียนทุกคนเปนคนดี ขอบคุณคะ

ชื่อผูปกครอง    นางปราณี  มอญเกร่ิง
ผูปกครองของ   เด็กหญิงพัตชราภา  กลอมฉิม

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา

 เปนความต้ังใจและเปนสถานที่แรกท่ีนึกถึงทั้งที่
ไมเคยกาวเขามา แตไมผิดหวังคะ ลูกไดรับการดูแลเปนอยางดีต้ังแตอนุบาลจนถึงปจจุบัน
อยูม.3 แลวคะ ลูกไดรับทั้งผลการเรียนที่ดี มารยาท รวมถึงโอกาสตาง ๆ ในการแขงขันทักษะ
การเรียนรู  ตองขอบคุณผูบริหาร คณะครูอาจารยที่เปนตัวขับเคล่ือนทําใหสถาบันแหงนี้
และนักเรียนมีคุณภาพมาก สถาบันและนักเรียนจะดีมีคุณภาพมากนอยเพียงใดน้ัน  ขึ้นอยูกับ
ผูบรหิารทีด่แีละมีวิสยัทัศนกวางไกล สดุทายนีฝ้ากถึงคุณพออธิการ ขอบคุณท่ีคุณพอรักลูกเรา
เหมือนเปนลูกของทานเอง

ชื่อผูปกครอง    นางสาวสยุวดี  พันธเปรม
ผูปกครองของ   เด็กหญิงณิชากร  คนตรง

ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา

ุ

4



 • เร่ิมจากขอเมาทคุณพอปอมที่นารักของเรากอนเลย . . . ทานไดชื่อวาคุณพอ

นักพัฒนาจริง ๆ . . .ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณเสาธงใหเปนสวนสวยงาม . . . ชื่อวา

“สวนพฤกษานิรมล” . . . พรอมกับปรับเปลี่ยนสวนใหม ไฉไลกวาเดิม . . . มีหมีตัวใหญ

เปนเอกลกัษณเคร่ืองแบบนกัเรียน . . . นารกัฝดุ ๆ  ไปเลย . . . ถือวาเปนแลนดมารคแหงใหม

ของอนุชน . . . แขกไปใครมาเปนตองแวะถายรูปกันทั้งนานนนนนน !! (เกงจริงจริ๊งงงง

คุณพอของเรา) • ยัง . . . ยัง . . . ยังไมจบเทานี ้ชวงปดเทอมภาคเรยีนทีห่นึง่ คุณพอไดปรบัปรงุ

ภูมิทัศนใหม . . .ปูพื้นกระเบ้ืองอยางสวยงามสะอาดตา . . . หลังจากที่ทาสีโตะไปแลวชวง

ปดเทอมใหญ . . . คราวนีแ้หละ . . .พวกเราจะเจรญิอาหารกนันาดเูลยยยยย !! • Project ใหญ

ที่คุณพอคนเกงของเรากําลังจะดําเนินการในชวงปดเทอมนี้ . . . แววๆ มาวา

จะปรับหลังคาโดมระดับประถมและปรับพื้นของโดมระดับมัธยมใหม . . .ใหเลิศหรู

อลังการกวาเดิม ติดตามชมตอนตอไปนะคะ . . . นี่แคนํ้าจิ้มนะ ยังมีอีกมากมาย

ที่คุณพอนักพัฒนาของเราจะคอย ๆ ซอมแซม . . . และตอเติมไปอีกเร่ือยๆ . . .

ฝากเปนกําลังใจใหทานดวย . . . และอยาลืมใหคุณพอดูแลสุขภาพดวย . . .

พวกเรารักและเปนหวงคุณพอนะคะ . . . จุฟๆๆ • จบเรื่องคุณพอ . . .เรามาเมาท

คุณครูและเด็ก ๆ นักเรียนของเรากันบางคะ • เปดหัวมวนดวยเร่ืองดี ๆ ของทีม 

Science Show ของครูดําและครูเล็กได ไปควาเหรียญทองอันดับ 2 ของระดับประเทศ

กลับมานอนกอดอยางสบายใจ . . . เกงมาก ๆ . . . แตอยาลืมปรบมอืดังๆ ใหกับ . . .

นองเคกใหญ . . .นองเคกเล็ก . . .และนองวานดวยนะคะ . . . ยอดเยี่ยมไปเลยยยยย !!!

• อีกคนหน่ึงที่จะไมพูดถึงไมไดเลย . . . ครูกอยสุดสวย (555. . . ชมตัวเองก็มา)

นางจูงมือนองอาโปคนเกงไปประกวดวาดภาพระบายสี . . . ทั้งศูนยวิทยาศาสตร

และงานศิลปหัตถกรรม . . . ก็ ไดรับรางวัลชนะเลิศกลับมา นําความปลื้มปติ

ใหกับครอบครัว . . . ลาสุดไดที่ 1 การวาดภาพระบายสีของสังฆมลฑลราชบุรี

พรอมกับลูก ๆ อีก 4 คน . . . นองอชิ . . . นองกัน . . . นองครีม ...พี่รวงขาว

ของครูกวาง . . . โอววววว . . . วาววววว . . . เลิศเลอท่ีซูดดด • ครูรุงที่เห็นตัวเล็กๆ แต

ความสามารถไมเล็กนะคะไดนําทีมหุนยนตและ ทีมสรางการตูนเรื่องสั้นไปควารางวัล

จากงานศลิปหตัถกรรมกลับมาเดนิยืด  ความสงูเพิม่ขึน้อกี 2 ซม. เกงจรงิๆ นะตวัแคเนีย้ะ !!

• พี่สาวคนเกงคนน้ีไมเอยถึงไมไดเลย. . . ครูบีของเรา . . . สนธิกําลังกับครูหญิง (เล็ก)

และครูตุนในสาระสงัคมศึกษา . . . พาเดก็ ๆ  ไปแขงนทิานคณุธรรม . . . การแสดงละครคุณธรรม 

. . . และมารยาท . . . ไดรบัรางวลักลับมาไมนอยหนาใคร . . . ย้ิมกนัจนแกมปร ิ. . . กดไลค

รวัๆๆๆ จาาา • ครูบุมพีส่าวสดุสวยของเราก็ใชยอย . . . พาลกูหม ูเอยยยย ลกูสาว 3 คน

ไปแขงตอบคําถามทางวทิยาศาสตรกับเขาดวยเหมอืนกัน . . . เลีย้งดูเดก็ ๆ  ดวย ขนมนมเนย 

. . . จนลกูสาวน้ําหนกัข้ึนไปตาม ๆ  กัน . . . บาํรงุถึงขนาดนีล้ะสิถึงไดเกงกันทูกกกคนเลย . . .

ทัง้ครูทัง้เดก็สุดยอดดดดด • ขอแสดงความยินดกัีบครูฟาง . . . นองไดเปนฝงเปนฝากบัเขา

แลวนะ . . . ขอใหรักกันยืนยาว . . . มีลูกหลานว่ิงเลนเต็มตลาดทาเรือไปเลยยยยย ( 555 ) 

และยินดีลวงหนากับครูรุงเชนเดียวกัน . . . แวว ๆ  วาจะมีขาวดีในเร็ว ๆ  วันนี้ . . . 29 กุมภา

4 ป  มีหน  .  .  .  เป นวัน

ฤกษงามยามดี  .  .  .  เข าสู 

ประตูวิวาห . . . ขอใหมีความสุข

กับชีวิตคู นะจ ะ . . .•  ครูกวางของเรา

ย้ิมแก มปริ ได  ลู กชายสมใจ  “น องการ  โต  ”

นารักน าชัง  .  .  .  สมาชิกใหม ของครอบครัวเรา  .  .  . 

เ ล้ียงง าย  ๆ  โตวันโตคืนนะหลานชาย  •  งานมหกรรม

วิชาการโรงรียนที่ผานมา . . . นําเสนอ Project Approach . . .

แบบ 4 ภาคของไทย . . .หลากหลายการเรียนรู ต าง ๆ

ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา . . . รวมทั้งพี่ ๆ มัธยมกับ 

Startup ANC: Mini Companies เจาสัว 9 ลาน . . .

เด็กไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง . . . ไดรับประสบการณ

ใหม ๆ . . . ขอชื่นชมคุณครูทุกทานเลยจาาา • ขอแอบเมาท

พี่ชายคนนี้สักหนอย.  .  .  สะกิดเอามาบอกเล าเก าสิบ

กับพ่ีป ญญาครูสอนว ายนํ้าของเรา  .  .  .ทุ มทุนสร าง

Effect ตาง ๆ ตองเขาคนนี้เลย . . . ทั้งฟองสบู และควันสโมค

แสนสวย . . .แถมมีเปเปอรชูต . . .ปุงปงใหนาตื่นเตน . . .

ระบบไฟตาง ๆ อีกมากมายรับงานมาสองพัน . . พี่แก

จัดให ไปสองแสน . . . แบบตองการช่ือเสียงอยางเดียว

มคีวามสขุและสนุกก็พอ อยางอ่ืนไมสนใจ . . . ใครจางไปชวยงาน

บอกไดเลยจาสุดคุมแนนอน . . . ใครสนใจติดตอไดหลังไมค

นะคาาา !! • เอาละสําหรับฉบับนี้ . . . หยิบยกมาเพียงบาง

สวนเทานี้พอ . . . เรื่องราวตาง ๆ สวนใหญทุกทานคงเห็น

และติดตามในเฟสบุคของโรงเรียนไปบางแลว . . . กิจกรรม

และความเคล่ือนไหวมากมาย . . . ความสําเร็จทุก ๆ ดาน 

ทัง้อาคารสถานที ่บคุลากรและพัฒนาการของลกูๆ ของเรา . . .

ไดจากที่ผูปกครองทุก ๆ ทานอยูเคียงขางครอบครัวแดงขาว

ของเราเสมอมา . . . พวกเราจะเดินตอไปไมไดถาไมมีทุกทาน

คอยสนับสนุนและเปนแรงใจ . .

 ขอบคุณท่ีประคับประคองครอบครัวของเรา
จากบานเล็กจนกลายเปนคฤหาสนหลังใหญ . . .
เพ่ือรองรับทกุ ๆ  ทานใหอยูอยางอบอุน . . . สดุทาย
และทายสุด ขอบคุณอีกคร้ังสําหรับทุก ๆ กําลังใจ
รอยย้ิม และเสียงหัวเราะของทุกทานคือ “ความสุข” 
ของพวกเราชาวอนุชนแลวพบกันใหม . . . ในฉบบัหนา
นะคะ . . . บายบายยยยยยย

โดยกอย.. เก็บตก จา

 .  เป นวัน

ดี  .  .  .  เข าสู 

 . ขอใหมีความสุข

. . .• ครกวางของเรา

จา

มีเรื่อง

เด็ด
A N U C H O N S U K S A  S C H O O L

เมาทซ
ี่

• จะเอเบบ๋ีท่ีรัก เจอกันอีกแลว เวลาของการ

รอคอย  สําหรับฉบับ
นี้ ถึ ง เวลาสนุก

แล ว สิ

กับเรื่องราวตาง
 ๆ ในร้ัวแดงขาวขอ

งเรา . . .พอจะ

ทําใหทุกคนหาย
เหงาไดบางนะคะ
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ปฐมวัยขอแจม
          ÎÑè¹á¹‹ ! ÍÂ‹ÒÅ×ÁË¹Ù¹Ð ¹ŒÍ§ºÃÔºÒÅ¨ÃŒÒ พวกหนูก็โตข้ึนเรื่อย ๆ แลวนะ

หนูมาอยูที่นี่ต้ังแต 2 ขวบเลยนะ มีเพื่อน ๆ เยอะเลย สนุกดวยนะ ไดเขาแถวเคารพธงชาติดวย คุณครูสอนหนูใหรักกัน

แบงปนกัน กินขนมดวยกันและนอนดวยกัน หนูไมไดมาเลนอยางเดียวนะ ทุกอยางหนูทําได ดูหนูเคล่ือนไหวซะกอน

หนูพูดกับ Teacher ไดดวย เกงมั้ย ยังไมพอ หนูเก็บที่นอนเองได ลางหนาแปรงฟนไดแลว ไชโย...ดีใจจริงๆ หนูโตแลว

         àÎŒÂ ! ÁÒÍÂÙ‹¹ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¨ÃÔ§¨ÃÔê§ ถาใครอยากอยูกับพวกเราเชิญเลยนะจะ  โรงเรียนอนุชนศึกษา
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 ÃÑéÇÃÍº¢ÍºªÔ´¢Í§àÃÒ¹ÐÎÐ »‚¹Õé  เราจะ
มาคุยโมโออวดกันไมวาจะเปนอาคารสถานท่ี แสนจะสุขสบาย ทั้งกาย

และใจกันทีเดียว  วิชาการของเราก็ ไมยอมแพ แหม ไมอยากพูด แตก็

ตองพูด เด็ก ๆ จะมีกิจกรรมทํากันอยูตลอดเวลา ไมวาจะอยูในหองเรียน

หรือนอกหองเรียนก็ตาม และขอบอกซะกอนย่ิงถาใครมาโรงเรียนสาย

จะขาดทุนนะฮะ เนื่องจากชวงเชาเวลาเขาแถวจะมีการสนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน และนิทานธรรมะ และในทุกสัปดาห วันศุกรจะมีกิจกรรม

ศุกรหรรษาใหความรู  เ ก่ียวกับ วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาจีน 

และภาษาอังกฤษ

         ถาอยากไดความรู อยางมีความสุข ตองมาเรียนที่เราเลยนะฮะ

àÃÒÂÔ¹´Õμ ŒÍ¹ÃÑº¨ŒÒ การทํากิจกรรม ทุก ๆ กิจกรรมเราจะ

มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ต้ังแตเด็ก และวิชาการทุกดาน

เพือ่เปนการสงเสรมิใหเดก็ครบทุกดาน เรยีนรูอยางมคีวามสขุ ตามปรชัญา

ของโรงเรียน “¤Ø³¸ÃÃÁ ¹íÒÇÔªÒ ¾Ñ²¹ÒÊØ¢”
 ฝากทานผู อ านทุกทานที่อ านแลว แวะมาชมโรงเรียนของเรา

        ดวยนะคะ º �ÒÂ ºÒÂ
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àÃÕÂ¹ÃÙŒ¢Í§´Õ μÒÁÇÔ¶Õä·Â 4 ÀÒ¤
Project Approach ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ
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ÇÑ¹à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ

ÇÑ¹ÊØ¹·ÃÀÙ‹

ÇÑ¹¾‹Í

ÊÑ»´ÒËÇÑ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ

ÇÑ¹à ḉ¡

¡ÒÃÅÐàÅ‹¹ä·Â

ÇÑ¹áÁ‹

Ê‹§¤ÇÒÁÊØ¢ÇÑ¹¤ÃÔÊμÁÒÊ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁ
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¢ºÇ¹âÃ§àÃ
ÕÂ¹Anuchonsuksa

  Cchool

¢ºÇ¹ÊÕá´§
Red procession

¢ºÇ¹ÊÕ¿‡Ò
Blue procession

¢ºÇ¹ÊÕàËÅ×Í
§Yellow process

ion ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹Ç‹ÒÂ¹íéÒ
Swimming competition

¢ºÇ¹ÊÕà¢ÕÂÇ
Green procession

¡ÕÌÒÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ
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¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹à´
Ô¹Ë¹Í¹

á¢‹§¢Ñ¹áÁ‹ËÁÙÍŒØÁÅÙ¡ËÁÙ

á¢‹§¢Ñ¹ Ǿ¡´
Ôê¡

á¢‹§¢Ñ¹àÃ×Í
º¡

á¢‹§¢Ñ¹ÇÔè§à»‚œÂÇ

¾Ô Õ̧»´
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 
ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ และรับเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคน		พวกหนูทุกคนได้ผ่านระดับชั้น
ปฐมวัย	 และได้ ไปต่อในระดับชั้นประถม	คุณครูขอให้ทุกคนเป็น	คนเก่ง	 และ 
เป็นเด็กดี		ตั้งใจเรียน		ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะ
																																																																			รักนะ		บ๊าย	บาย
	 	 	 	 											ครูปราณี	อุ่นโรจน์

	 Congratulations	ขอแสดงความยนิดีกับบัณฑติน้อยทุกคน		เส้นทางเดนิ
ของหนูทุกคน	ๆ	ซึ่งจะเป็นเส้นทางแห่งอนาคต	ในวันข้างหน้า	จงตั้งใจเรียนให้
มาก	ๆ		และเป็นเด็กดี	นะจ๊ะ
																																																																																							ด้วยรัก
	 	 	 	 	 									ครูวรรณี	พุทธาราม

อนุบำล

อนุบำล

3/1

3/2
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	 หนึ่งป ีผ ่านไปช ่างรวดเร็ว 
จริง	 ๆ	 กับส่ิงท่ีเราได้อยู่ร่วมกัน		
เธอชัง่น่ารกั		และว่าง่าย	ในบางครัง้ 
ก็ท�าให้ครูปวดหัว	 แต่ในหลาย	ๆ	
ครั้งก็ท�าให้ครูมีความสุข	 เด็ก	 ๆ 
น่ารักส�าหรับคุณครูเสมอ	 ขอให้
เด็ก	ๆ	ทุกคนโชคดี
																					รักเด็ก	ๆ	นะจ๊ะ
												ครูพรทิพย์		พิมพ์ทรัพย์

	 ขอแสดงความยนิดีกับบณัฑติ
น้อยทุกคน	ขอให้ทุกคนต้ังใจเรียน
และเป็นเด็กดี	 เพื่อเริ่มต้นก้าวแรก
แห่งความส�าเร็จ	 สู่ข้ันบันไดสูงสุด
ที่รออยู่		พยายามกันต่อไป	ครูเป็น
ก�าลังใจให้ทุกคนนะคะ			สู้	ๆ			
																		ครูสุกัญญา	คะเชนชร

 ครูขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑติน้อยทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในการเรยีนรู	้จากรัว้ปฐมวยัทกุคน 
และขอเป็นก�าลังใจให้บัณฑิตน้อย
ได้เจรญิเตบิโตทัง้ร่างกาย	จติใจ	มี
สติปัญญาในการเรียนรู้	 ในระดับ
ชั้นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
																			ครูศิริรัตน์		เจริญชัย

อนุบำล

อนุบำล

อนุบำล

3/3

3/4

3/5
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งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนอนุชนศึกษา
 ประจ�าปีการศึกษา 2562

ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา
จ�านวน 5,000 บาท
รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้รบัทุนการศกึษา
จ�านวน 3,000 บาท
รองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้รบัทุนการศกึษา
จ�านวน 2,000  บาท
รองวัลชมเชย 2 รางวัล 
ได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 1,000 บาท

1

2 3

รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย
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 เกิดเป็นไทย ให้รู้รัก ภาษาไทย 
ธ�ารงไว้ อักษร ศิลป์สืบสาน 
ด้วยปู่ย่า สร้างสรรค์ มาเนิ่นนาน 
เราลูกหลาน ควรรู้จัก พิทักษ์แทน
 ฝึกฟังพูด อ่านเขียน เรียนภาษา 
มรดก ล�้าค่า น่าหวงแหน
รักภาษา กันไว้ ให้เป็นแกน 
สมที่เกิด ในแดน แผ่นดินไทย

แข่งขันภายนอกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันสุนทรภู่
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เรียนคณิต พิชิตอะไรบ้าง
1. รูจ้กัการให้เหตผุลอย่างเป็นระบบ  
    ละเอียดและรอบคอบ
2. รู้จักวางแผนในการแก้ปัญหา
3. มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. ท�าให้เป็นคนช่างสงัเกต ช่างสงสยั 
    รู้จักวิเคราะห์ รู้จักตั้งค�าถาม
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การแสดงทางวิทยาศาสตร์
 (Science  Show)
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

ความส�าเร็จและความภาคภูมิใจ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสวนสนุก Dream  World

1

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่2

3
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 “ศิลปะ”
 แท้จริงเป็นนามธรรมท่ีเกิดจาก

ความรู ้สึกและการถ่ายทอดออกมา 

ด้วยอารมณ์สู ่อารมณ์ จนเม่ือเกิด

เป็นการปลูกฝังซึมซับหรือข้ันของการ

สร้างสูตรส�าเร็จให้เป็นไปตามแขนง

ต่างๆ ตามส่ิงท่ีเรียกว่า “ศาสตร์
แห่งศิลปะ”  ตามความถนัดและ

สุนทรียภาพของแต่ละคน

24



 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
เป็นสาระวิชาความรู ้ที่ประกอบด้วย สาระต่าง ๆ คือ 
วชิางานบ้าน  งานเกษตร  งานประดิษฐ์ งานช่าง งานธรุกิจ 
และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ดังนี้

 1. จดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผูเ้รยีนสร้างองค์ความรู้ 
     ด้วยตนเอง
 2. จัดกิจกรรมโดยเน้นการปฏิบัติจริง
 3. ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนท�างานเป็นทีม
 6. จัดกิจกรรมการสอนโดยผู้เรียนสามารถน�าไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

 ท้ังส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านการ
ประดิษฐ์ อาหารคาวหวาน และทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นตลอดปีการศึกษา
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 “ภาษาอังกฤษ” คนเกือบทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราว จ�าเป็นอย่างมากที่ต้องพูด 
ฟัง อ่าน เขียน แต่บางคนก็ดูไม่สนุกเท่าไหร่ จะเรียนยังไงให้สนุก ใช้คล่อง… “จริง ๆ เทคนิคการเรียน      

ภาษาอังกฤษให้ได้ดี ต้องเริ่มจากกระบวนการคิด จดจ�าค�าศัพท์ เข้าใจโครงสร้าง และค่อยมา
ถึงการออกเสยีง ยิง่ถ้าไดค้�าศัพท์ จะท�าให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจไปแล้วกวา่ 70% โดยการ
ท่องจ�าค�าศัพท์นั้นไม่ใช่ท่องจ�านวนครั้งละมาก ๆ แต่ต้องค่อย ๆ ท่องไปเรื่อย ๆ และที่ส�าคัญต้อง

สร้างกระบวนการคิด ต้องมีใยความคิด การเชื่อมค�าศัพท์ ซึ่งการรู้ค�าศัพท์จะท�าให้สามารถ
จัดเรียงประโยคส่ือสารฟัง พูด อ่าน เขียนได้ ท่ีส�าคัญถ้าไม่เข้าใจให้ทบทวน ไม่กดดันและ
เกียจคร้านในการจดจ�าค�าศัพท์”
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   A good and 
smart student 
is a big present 
for teacher
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ขอเพียงแต่เราสามารถใฝ่ฝันได้ เราก็สามารถท�าให้เป็นจริงได้
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  ระดับปฐมวัย

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

14 ส.ค. 62 เด็กชายธํารงวัฒน  ฉีดจันทร
เด็กชายพีรภัทร  วงคชัย
เด็กหญิงศศิธัญญานันทิ์  มุกดาแสงสวาง

ชนะเลิศ
อันดับ 1

ปนดินนํ้ามัน ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

11 ต.ค. 62 เด็กชายธํารงวัฒน  ฉีดจันทร
เด็กชายพีรภัทร  วงคชัย
เด็กหญิงศศิธัญญานันทิ์  มุกดาแสงสวาง

เหรียญเงิน ปนดินนํ้ามัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ 2

11 ต.ค. 62 เด็กหญิงพชรพร  ภัคภัทรพงศ
เด็กหญิงธนัตดา  บุญประเสริฐ
เด็กหญิงปรายฟา  ขจีรัตนวัฒนา

เหรียญเงิน สรางภาพ
ดวยการฉีก ตัด ปะภาพ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่ สพป.กจ 2

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

8 ส.ค. 62 เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
เด็กหญิงจิรรัชญา  กุสะโล
เด็กหญิงวริศรา  นิลพันธุ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแสดงทางดานวิทยาศาสตร
(Science Show) 

ระดับประถม

ศูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี

9 ส.ค. 62 เด็กหญิงกันติชา  สุทธิรักษ
เด็กหญิงพัตชราภา  กลอมฉิม
เด็กหญิงญาณิศา  บวรสืบบุญ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแสดงทางดานวิทยาศาสตร
(Science Show) 

ระดับมัธยม

ศูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี

14 ส.ค. 62 เด็กหญิงปุณณมา  สินเจริญชัย ชนะเลิศ การวาดภาพระบายสี 
ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3

ศูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี

14 ส.ค. 62 เด็กชายภูเบศวร  พันธุภักดี
เด็กชายพีรกร  แขงขัน

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การจัดตูปลาสวยงามนํ้าจืด
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

ศูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี

19 ส.ค. 62 เด็กหญิงพราวรวี  เกกินะ
เด็กหญิงรวิสรา  สุริยพุธ

ชนะเลิศ การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก ป.4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

20 ส.ค. 62 เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติอมรเวช
เด็กหญิงกวินธิดา  โอฬารฤทธิ์กุล

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

ตอบปญหาวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงพิมพพิชชา  ชางเผือก เหรียญเงิน การแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายธัญเทพ  พุธพริ้ง เหรียญเงิน การแขงขันเรียงรอยถอยความ 
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

ระดับประถมศึกษา
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ว.ด.ป. ชื่อ - สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงมนัสนันท  กิตติมานิตกุล เหรียญทองแดง การแขงขันเรียงรอยถอยความ 
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงวรินลดา  หวยหงสทอง เหรียญเงิน การแขงขันทองอาขยาน 
ทํานองเสนาะ ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงศุจีรา  ใจชน เหรียญทองแดง การแขงขันทองอาขยาน
ทํานองเสนาะ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงกชกร  บุญจับ
เด็กหญิงกิ่งกาญจน  มนัสวงษกาญจน

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแขงขันกวีเยาวชน
คนรุนใหม กลอนสี่ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงจิรภิญญา  กุสะโล
เด็กชายยศวรรธน  ชื่นจิตรชม

เหรียญทอง การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายวุฒิภัทร  นาวาบุญนิยม เหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงธนพร  ทองแทงใหญ
เด็กชายรังสิมันต  แกวอินชัย
เด็กชายเอกชัย  คําทุม

เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร 

ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงกวินธิดา  โอฬารฤทธิ์กุล
เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติอมรเวช
เด็กหญิงพรนภา  วัชรามหาพงศ

ชนะเลิศ การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร 

ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงกชพร  สุสัณกุลธร
เด็กหญิงกีรติรัตน  ธรรมจง
เด็กหญิงสุชัญญา  สมรูป

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงจิรรัชญา  กุสะโล
เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
เด็กหญิงวริศรา  นิลพันธุ

ชนะเลิศ การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร 

ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงณภัทร  สุสัณกุลธร
เด็กหญิงปรารถนา  พึ่งเกตุ
เด็กหญิงสุพรรษา  เลิศจินตนาการ
เด็กหญิงแพรววา  ใจรื่น
เด็กหญิงไอริน  ฉีดจันทร

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การประกวดเพลงคุณธรรม      
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุเกษตรวิทย
เด็กหญิงชนัญชิดา  เสียงสม
เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉิมออง
เด็กหญิงดรัญพร  โตทอง
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปริยาปญจางค

เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงภัทรจาริน  คะเชนชร เหรียญทอง การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงรวินทรนิภา  หวังเจริญทรัพย รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2
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ว.ด.ป. ชื่อ - สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายสิรภัทร  พุทธิเดช
เด็กหญิงจุฑาทาศ  คําเขียว

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
 ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายจอมทัพ  ไทรชม
เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนทอง

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงปุณณมา  สินเจริญชัย ชนะเลิศ การแขงขันศิลปสรางสรรค
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายปกรณ  ทองนุม
เด็กชายพัชรพล  สายแกว

เหรียญเงิน การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงรวินทรนิภา  หวังเจริญทรัพย รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงโชติรส  ผิวออน รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันศิลปสรางสรรค
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายชินาธิป  ยูงศิริกาญจน เหรียญทอง การแขงขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายธนภัทร  ยูงศิริกาญจน รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงปานตะวัน  ชูเลิศ เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงธีราพร  เสนาลักษณ เหรียญทอง การแขงขนัขบัรองเพลง
พระราชนพินธ ประเภทหญงิ ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงณัฐนันท  พิทักษแสงอรุณ ชนะเลิศ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายจีณภัทร  เกตุบํารุง
เด็กชายณัฐพล  สุขเจริญ
เด็กชายภูมิภัทร  พิมพยา
เด็กชายวงศธร  อนันตกิจโกศล
เด็กชายเดโช  เจริญธรรม
เด็กหญิงชาลิสา  วูชัยภูมิ
เด็กหญิงญาณินท  อรุณทอง
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สรอยสุมาลี
เด็กหญิงพันธิสา  กาญจนโชคชัย
เด็กหญิงแพรวา  สุขสมบัติ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันรําวงมาตรฐาน
ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายศิวกร  เทพเทียน เหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงพัทธนันท  ไทยอาภรณ เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling) ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายณัฐฏ  ศรีวาลีรัตน
เด็กชายปใหม  ยามานนท

เหรียญเงิน การแขงขันตอศัพท
ใภาษาอังกฤษ ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

ระดับประถมศึกษา

 ต.ค. 62 เด็กชายปใหม  ยามานนท
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8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงศุภธิดา  ทรพับ
เด็กหญิงสรัลรัตน  กีรติปญญศักดิ์

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันพูดภาษาจีน
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงกัญญวรา  กุลสุจริตทรัพย
เด็กหญิงธรรมาภรณ  แดนสุริยานนท
เด็กชายศุภชัย  รัตนากรสุวรรณ

เหรียญทองแดง การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงกฤตาณัฐ  กลมวง
เด็กหญิงณัฏฐกมล  วิไลเลิศ
เด็กหญิงณัฐณิชา  พจนกระจาง

ชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน 

ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงกัญญพัชร  สระสม
เด็กหญิงชญาญพัฏฐ  ศานติกาญจน

ทองแดง การสรางการตูนดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟกป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงพราวรวี  เกกินะ
เด็กหญิงรวิสรา  สุริยพุธ

ชนะเลิศ การแขงขันสรางการตูน
เรื่องสั้น ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายจอมทัพ  จันทบูรณ
เด็กชายณัฐดนัย  จนะศิลป

เหรียญเงิน การแขงขันสรางเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงกชพร   อรชร
เด็กหญิงนราวดี  ทองแพง

เหรียญเงิน การแขงขันการใชโปรแกรม
นําเสนอ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายธนวัฒน  แทนขํา
เด็กชายธีรเดช  หวยกรุด
เด็กชายสทานน  จตุปาริสุทธิศีล

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแขงขันหุนยนต
ระดับพื้นฐาน 

ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงจิณัฐตา  สุตรัต
เด็กหญิงธนิยา  สีสําลี
เด็กหญิงประติภา  ทองอินทร

ชนะเลิศ การแขงขันหุนยนตระดับกลาง 
ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายกรภัทร  วาดี
เด็กหญิงกศิวรรณ  สังขทอง
เด็กหญิงภัทรนิษฐ  รุงวิไลเจริญ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การประกวดโครงงานอาชีพ
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กชายกฤษณพงษ  ชางไมงาม
เด็กชายธนวัฒน  แกวทองพันธ
เด็กชายปารเมศ  ไทรชมภู

เหรียญทอง การแขงขันจัดสวนถาด
แบบแหง 
 ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงธัญพิชชา  สุทธิบุตร
เด็กหญิงศุภนุช  ติณณณพล
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีราคํา

เหรียญทอง การแขงขันทํานํ้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง 

ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

8-11
 ต.ค. 62

เด็กหญิงธีรัตน  ใจดี
เด็กหญิงมนัสพร  หนูนันท
เด็กชายอธิชาติ  ศรีหาทน

ชนะเลิศ การแขงขันทําอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ 

ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 69 สพป.กจ 2

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงณัฐนันท  พิทักษแสงอรุณ เหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
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7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงจิรรัชญา  กุสะโล
เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
เด็กหญิงวริศรา  นิลพันธุ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงปุณณมา  สินเจริญชัย เหรียญเงิน การแขงขันศิลปสรางสรรค
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงกฤตาณัฐ  กลมวง
เด็กหญิงณัฏฐกมล  วิไลเลิศ
เด็กหญิงณัฐณิชา  พจนกระจาง

เหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงพราวรวี  เกกินะ
เด็กหญิงรวิสรา  สุริยพุธ

เหรียญทอง การแขงขันสรางการตูน
เรื่องสั้น ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงจิณัฐตา  สุตรัต
เด็กหญิงธนิยา  สีสําลี
เด็กหญิงประติภา  ทองอินทร

เหรียญทองแดง การแขงขันหุนยนตระดับกลาง 
ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงธีรัตน  ใจดี
เด็กหญิงมนัสพร  หนูนันท
เด็กชายอธิชาติ  ศรีหาทน

เหรียญทอง การแขงขันทําอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

8 ก.พ.63 เด็กหญิงปุณณมา  สินเจริญชัย รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพระบายสีไม 
ป.1-3 (วันพระคัมภีร 2019) 

สังฆมณฑลราชบุรี

8 ก.พ.63 เด็กชายชินาธิป  ยูงศิริกาญจน รางวัลรองชนะเลศิ
อันดบั 1

ประกวดภาพระบายสีไม 
ป.1-3 (วันพระคัมภีร 2019) 

สังฆมณฑลราชบุรี

8 ก.พ.63 เด็กชายธนภัทร  ยูงศิริกาญจน รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพระบายสีไม 
ป.4-6 (วันพระคัมภีร 2019)

สังฆมณฑลราชบุรี

8 ก.พ.63 เด็กหญิงจิรภิญญา  กุสะโล รางวัลรองชนะเลศิ
อันดบั 1

ประกวดภาพระบายสีไม 
ป.4-6 (วันพระคัมภีร 2019)

สังฆมณฑลราชบุรี

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

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

9 ส.ค. 62 เด็กหญิงกันติชา  สุทธิรักษ
เด็กหญิงพัตชราภา  กลอมฉิม
เด็กหญิงญาณิศา  บวรสืบบุญ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแสดงทางดานวิทยาศาสตร
(Science Show) ระดับมัธยม

ศูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี

14 ส.ค. 62 เด็กชายภูเบศวร  พันธุภักดี
เด็กชายพีรกร  แขงขัน

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การจัดตูปลาสวยงามนํ้าจืด
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3

ศูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี
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29 ส.ค. 62 นายพงศภัค  แกวมีศรี
เด็กชายพงศพันธุ  จิระอนุกูลชัย
เด็กชายศักรนันทน  เหลาทรัพยเจริญ
เด็กชายนพนริศ  กาญวรนสันติ
นายพีรกร  แขงขัน

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันหุนยนต 
LEGO NXT 2.0

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

โรงเรียนบริหารธุรกิจ
กาญจนบุรี

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงพิชชนันท  โอฬารฤทธิ์กุล เหรียญเงิน การแขงขนัพนิจิวรรณคดี 
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงสมิตา  จารุพันธ
เด็กหญิงเรนะ  อาซิมี

ชนะเลิศ การแขงขนักวีเยาวชนคนรุนใหม
กาพยยาน ี11 ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงปรัชนันท  สมหวัง
นางสาววรินทร  ดาปาน

ชนะเลิศ การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย  ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กชายธนภัทร  นริสศิริกุล เหรียญทองแดง การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กชายกฤษดา  อวนประเสริฐ
เด็กชายนพนริศ  กาญวรนสันติ
นายศักรนันทน  เหลาทรัพยเจริญ

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงปริณาห  พินิจการณ
นายพงศภัค  แกวมีศรี
เด็กชายสันติพงษ  ทองดอนพุม

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงกันติชา  สุทธิ์รักษ
เด็กหญิงญาณิศา  บวรสืบบุญ
เด็กหญิงพัตชราภา  กลอมฉิม

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงขวัญชนก  พันฤทธิ์
เด็กหญิงจันทิมา  มุขยพาณิชย
เด็กหญิงมุธิตา  บุญมี
เด็กหญิงวิธารา  แสงแกว
เด็กหญิงอาจารี  สุขศี

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การประกวดเพลงคุณธรรม
 ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4
 ต.ค. 62

เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษสนิท ชนะเลิศ การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4
 ต.ค. 62

เด็กชายชนาธิป  กลางประพันธ
เด็กหญิงณิชากร  คนตรง

ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย 
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงศิริประภา  หอมฟุง รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันศิลปสรางสรรค
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงธนัชชา  ปานนิล รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันวาดภาพระบายสี 
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

ระดับมัธยมศึกษา

ครั้งที่ 69 สพม.8
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3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงชนมณี  ออนนอม รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4
 ต.ค. 62

เด็กหญิงอริสรา  กระตายทอง เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทหญิง ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กชายกิจการ  แสงโสด
เด็กชายกิตติธัข  เมืองมนต
เด็กชายธนาเศรษฐ  จันทรประทักษ
เด็กชายปฐมพร  จันทรที
เด็กชายพงศธร  นิยมไทย
เด็กหญิงภัทริยา  อนุตรปรีชาวงศ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การประกวดวงดนตรีสตริง      
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กชายกรฤทธิ  ใจอดทน
เด็กหญิงชลิตา  ฝดสุภาพ
เด็กชายชินวัฒน  เหลืองอราม
เด็กชายณัชพล  เหลืองศศิธร
เด็กชายนากูล  จงจินากูล
เด็กหญิงปวีณนุช  แสงแกว
เด็กหญิงพภัสสรณ  รักษาสระนอย
เด็กหญิงพรนัชชา  นวมปฐม
นายพัชรพล  อินประเสริฐ
เด็กหญิงภณิดา  จักรโชคอนันต
เด็กชายภูเบศวร  พันธุภักดี
เด็กชายรชต  ศักดิ์พานิช
เด็กหญิงวรรณวรินทร  กาญจนประดิษฐ
เด็กชายวรวุฒิ  ชนประเสริฐ
เด็กหญิงสุกฤตา  หาญแรง
เด็กหญิงสุพัสศร  พูลเดช
เด็กหญิงสุภัสสรา  นํ้าเพชร
เด็กชายอรรถเดช  พรมวงษา
เด็กหญิงอารยา  แยมกลัด
เด็กชายเขมชาติ  ไตรรักษฐาปนากุล

ชนะเลิศ การประกวดละครคุณธรรม
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงรสริทร วงษสุวรรณ รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแขงขนัขบัรองเพลงสากล 
ประเภทหญงิ ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงเนติมากร  แสงจันทร รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงปวริศา  มงคล ชนะเลิศ การแขงขันเลานิทาน
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กหญิงบุษกร  เจริญพร
เด็กหญิงอรุณวิไล  ตัณฑะเตมีย

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแขงขันพูดภาษาจีน
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

ระดับมัธยมศึกษา

ต.ค. 62 เด็กหญิงอรุณวิไล  ตัณฑะเตมีย
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3-4 
ต.ค. 62

เด็กชายกายสิทธิ์  สังขเงิน
เด็กหญิงธัญวรัตน  ตรีเมืองปก
เด็กหญิงพรรณษร  เจนพิบูลนราทิน
เด็กชายสิทธิโชค  ตันกิตติมงคล
เด็กหญิงไปรยา  ศรีขาว

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ 

ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 ต.ค. 
62

เด็กชายทีเจ ฟรานซ เซสเซอร จี มาสคารินาส
เด็กชายมงคล  ใบรักษา

เหรียญทอง การแขงขันตอศัพท
ภาษาอังกฤษ  ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กชายดรัณภพ  ตายคะนอง
เด็กชายธีรภัทร  เซี่ยงจง

ชนะเลิศ การแขงขันเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4
 ต.ค. 62

เด็กชายกฤษดา  พงษเภา
เด็กชายกิจเจริญทรัพย  สุรินทร
เด็กชายภูริณัฐ  อึ๊งพานิช

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแขงขันหุนยนต
ระดับพื้นฐาน  ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4 
ต.ค. 62

เด็กชายคณิติน  พุมดารา
เด็กหญิงณฤดี  นนทบุตร
เด็กชายโปรเต  พระสวาง

เหรียญเงิน การแขงขันสิ่งประดิษฐของใช
จากเศษวัสดุธรรมชาติ ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

3-4
 ต.ค. 62

เด็กชายจักรพงศ  โพธิ์ศรี
นางสาวชลิตา  ชัยนอยสงา
เด็กหญิงปาริดา  ถังเงิน
เด็กหญิงภิรญา  ติณณณพล
เด็กหญิงลภัส  เกตุแกว
เด็กหญิงอภิสรา  ชัยสงเคราะห

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การประดิษฐกระทงดอกไม
ธูปเทียนแพ 

ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 สพม.8

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงสมิตา  จารุพันธ
เด็กหญิงเรนะ  อาซามิ

เหรียญเงิน การแขงขนักวเียาวชนคนรุนใหม
กาพยยาน ี11 ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9
 ธ.ค. 62

เด็กหญิงปรัชนันท  สมหวัง
นางสาววรินทร  ดาปาน

เหรียญทองแดง การแขงขันตอคําศัพท
ภาษาไทย  ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษสนิท เหรียญทอง การประกวดเลานทิานคณุธรรม 
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กชายชนาธิป  กลางประพันธ
เด็กหญิงณิชากร  คนตรง

เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย
 ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

7-9 
ธ.ค. 62

เด็กหญิงปวริศา  มงคล เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

8 ก.พ.63 นางสาวธนัชชา  ปานนิล รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพระบายสีชอลค 
ม.1-3 (วันพระคัมภีร 2019) 

สังฆมณฑลราชบุรี

ระดับมัธยมศึกษา
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7-9 
ธ.ค. 62

เด็กชายกรฤทธิ  ใจอดทน
เด็กหญิงชลิตา  ฝดสุภาพ
เด็กชายชินวัฒน  เหลืองอราม
เด็กชายณัชพล  เหลืองศศิธร
เด็กชายนากูล  จงจินากูล
เด็กหญิงปวีณนุช  แสงแกว
เด็กหญิงพภัสสรณ  รักษาสระนอย
เด็กหญิงพรนัชชา  นวมปฐม
นายพัชรพล  อินประเสริฐ
เด็กหญิงภณิดา  จักรโชคอนันต
เด็กชายภูเบศวร  พันธุภักดี
เด็กชายรชต  ศักดิ์พานิช
เด็กหญิงวรรณวรินทร  กาญจนประดิษฐ
เด็กชายวรวุฒิ  ชนประเสริฐ
เด็กหญิงสุกฤตา  หาญแรง
เด็กหญิงสุพัสศร  พูลเดช
เด็กหญิงสุภัสสรา  นํ้าเพชร
เด็กชายอรรถเดช  พรมวงษา
เด็กหญิงอารยา  แยมกลัด
เด็กชายเขมชาติ  ไตรรักษฐาปนากุล

เหรียญเงิน การประกวดละครคุณธรรม
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

ระดับมัธยมศึกษา

จากใจคณะกรรมการนักเรียน
 ประจำปการศึกษา 2562

ตลอดระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ในการปฏิบัติหนาที่

เปนคณะกรรมการนักเรียน ตองขอขอบพระคุณคุณครูท่ีไดให

คาํปรกึษา แนะแนวทางในการทาํงาน  ขอบคณุพ่ีๆ  และนองๆ  ทุกคน

ทีใ่หความรวมมอืในทกุกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ ขอขอบคณุทกุๆ สิง่ทีท่าํให

เราเติบโตขึ้นกลาที่จะคิดกลาที่จะทํากลาที่จะตัดสินใจ เราจะนํา

ประสบการณที่ไดจากโรงเรียนแหงนี้ไปใชตอยอดในการศึกษา

ในระดับที่สูงขึ้นตอไป

1. นายธีรภัทร  เซี่ยงจง ประธานสภานักเรียน

2. นางสาวพิชชนันท  โอฬารฤทธิ์กุล รองประธานสภานักเรียน

3. นางสาวญาณิศา  บวรสืบบุญ เลขานุการ

4. เด็กหญิงสมิตา  จารุพันธ เหรัญญิก

5. เด็กหญิงปริณาห  พินิจการณ หัวหนาประชาสัมพันธ

6. เด็กหญิงกวินธิดา  โอฬารฤทธิ์กุล รองหวัหนาประชาสมัพนัธ

7. เด็กหญิงธีราพร  เสนาลักษณ กรรมการประชาสัมพันธ

8. เด็กหญิงชาลิสา  วูชัยภูมิ ประชาสัมพันธ

9. เด็กหญิงสิตานัน  พิมพศรีจันทร หัวหนาฝายอาคารสถานที่

10. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีราคํา รองหวัหนาฝายอาคารสถานที่

11. เด็กหญิงกฤตาณัฐ  กลมวง กรรมการฝายอาคารสถานที่

12. เด็กหญิงวริศรา  นิลพันธุ หัวหนาฝายโภชนาการ

13. เด็กชายยศวรรธน  ชื่นจิตรชม รองหัวหนาฝายโภชนาการ

14. เด็กชายพีรพัฒน  ธีรสุขสถาพร กรรมการฝายโภชนาการ
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ดวยรักจากใจศิษย

 ถาพวกเราจะนกึถงึใครสกัคนนอกจากคณุพอคุณแมแลว ก็คงไมพน “คุณคร”ู ตัง้แตพวกเรากาวเดนิเขามาในโรงเรยีนอนชุนศกึษา

รบัรูไดถงึความรกั ความอบอุน ความปรารถนาดีทีคุ่ณครมูอบให ทุกวนัพวกเราไดรับการอบรมสัง่สอนดแูลเอาใจใสเหมอืนลกู ทานคอย

ชี้แนะชี้นําแนวทางใหแสงสวางชีวิตกาวเดินแตละกาวไปในทิศทางที่ดีที่ถูกที่ควร พวกเรามีเพื่อนที่แสนดีชวยเหลือเกื้อกูลใหกําลังใจ

เมือ่เวลามทีกุข และสนุกสนานมคีวามสขุรวมกนั แตเวลาแหงความสขุนัน้มนัชางรวดเรว็เหลอืเกนิ ตอแตนีไ้ปพวกเราจาํเปนจะตองแยก

ยาย ไปตามหาความฝนของแตละคน และขอสญัญาวา พวกเราจะเปนลกูทีด่ขีองคณุพอคณุแม จะเปนศษิยทีด่ขีองคร ูและจะเปนเพือ่น

ที่ดีของเพื่อนตลอดไป

          ดวยรักจากใจ ม.3/1 รุน 14

 จากวันนั้น ถึงวันนี้ เกาปผาน เคยสําราญ รวมทุกข สุขเสมอ 

ศิษยจะจาก พรากไป อาลัยเธอ  คงละเมอ ถึงเมื่อหาง ไกลรางรา 

ครูเคยได สั่งสอน ตั้งแตเล็ก   จากวัยเด็ก จนเติบใหญ ไรเดียงสา 

รักเหมือนลูก ผูกพัน แตนั้นมา   ใหวิชา ความรู สูทุกคน 

ครูดุดา วากลาว บางคราวครั้ง  ดวยใจหวัง ใหศิษยดี มีเหตุผล 

เฆี่ยนตีบาง บางเวลา ถาซุกซน   หวังฝกฝน เปนคนดี มีวินัย 

เปรียบครูเปน เรือโดยสาร นั้นไมผิด  รับสงศิษย ขามฝง ตั้งแตไหน 

ศิษยขามฝง ไปดวยดี ไมมีภัย  ครูภูมิใจ หายเหนื่อย ความเมื่อยลา 

ครูขออวย พรชัย ใหกอนจบ   ใหประสบ แตสุขสันต สุดหรรษา 

ทําความดี ตามอยาง ครูสั่งมา   มีเมตตา การุณย หนุนนอมนํา 

ใครจะไป ทํางาน การคาขาย   ก็ใหได สมหวัง ดังปรารถนา 

ใครจะไป ศึกษาตอ อยารอรา   ใหตั้งหนา เรงรุด สุดกําลัง 

ครูจะคอย ชื่นชม ความสําเร็จ   จงเอื้อมเด็ด ใหถึง ซึ่งสิ่งหวัง 

กาวตอไป อยาใหทอ ตอกําลัง   จนถึงฝง ที่ฝนไว  ไดทุกคน 

...... ครูเอก  @  ครูหญิง .....

อําลา อาลัย จากใจครู
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“ทําตัว” ใหมีคุณคากับ เวลา ที่เหลืออยู อดทนสู “โชคชะตา” อยาทอถอย

หัด “เดินหนา” ไมใชมัวแต รอคอย จะดีมาก หรือดีนอย ก็ขึ้นอยูกับ “ตัวเรา”

จาก....ครูเหมียว & ครูดา

จากครู ...ถึงศิษย 

คําวาเพื่อน มีคานัก กวาคําไหน
คําวาเพื่อน คือคาใจ และคาจิต
คําวาเพื่อน ควรคา คะนึงคิด 
คําวาเพื่อน คือมิตร ตลอดกาล

ม.3/2  To ครูเหมียว & ครูดา
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ดวยรักจากใจศิษย

ตลอดระยะเวลาที่อยูในรั้วโรงเรียนอนุชนศึกษา โรงเรียนแหงนี้เปรียบเสมือนบานหลังที่ 2 ที่อยูกันเหมือนครอบครัว อยูดวย

ความรัก ความอบอุน ความเอาใจใส จากคุณครูทกุทาน ท่ีคอยใหคาํแนะนาํ เปนท่ีปรกึษาในเวลาท่ีพวกเรามปีญหา พวกเรามคีวามสขุ

มากที่ไดเรียน และใชชีวิตในโรงเรียนแหงนี้ พวกเราจะไมมีวันลืมและจะเก็บไวในความทรงจําตลอดไป

                   จากใจนักเรียนหอง ม.3/3

 ความรกั ความเมตตา ความเขาใจ กเ็หมอืนดวงดาวทีอ่ยูบนทองฟา บางครัง้

เรากม็องเหน็ บางคร้ังเรากม็องไมเหน็ แตขอใหรูวาดวงดาวไมเคยหางหายหรอืสรางซา

ไปจากฟาแมสักวินาที

ครูหญิงเล็ก & ครูนา

ดวยรักและหวงใย
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อบรมชินนะสา สมาธิ “สมาธิมาปญญามี”

โดย สถาบันพลังจิตตานุภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนออนไลน

ณ ศูนยวิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

อบรมครูอนุบาล พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูผูสอน Robot (หุนยนต) ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โดย สมาคม ดิจิทัลเวิลด
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 อบรมการพัฒนาคุณภาพโครงสรางรายวิชาวิทย คณิต และภูมิศาสตร   

ณ ศูนยวิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี

อบรมการพัฒนาการสอนดวย Activities Media บนโปรแกรม Power Point 2013 

ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด ราชบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การบูรณาการภาษาจีนสูการจัดการเรียนรูปฐมวัย 

ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด ราชบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการสอนของอนุชนศึกษา

โดย ศึกษานิเทศ และคณะ จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

การอบรมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สูการสัมมนา “การเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะหดวย

หัวคิดและหัวใจเพื่อความสุขในการทํางานวิชาการ ณ บานพักหาดหฤทัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา 2561

รางวัลเหรียญทองแดง  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

โรงเรียนอนุชนศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดตาม

มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 

ตามโครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มีผลงานเชิงประจักษ ระดับ ยอดเยี่ยม

 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 

โดย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

โรงเรียนอนุชนศึกษา เปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการนิเทศเสริมพลัง “ดีเยี่ยม”

ภายใตคณะกรรมการขับเคลือ่นการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
จังหวัดกาญจนบุรี

ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

โรงเรยีนอนชุนศกึษา ไดรับรางวลั เปนสถานศกึษาคาทอลกิ
ที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ภายใตโครงการ/กิจกรรม 
สงเสริมการยอมรับบทความแตกตางและหลากหลาย

 (หมูบานคุณธรรม)
เนื่องใน โอกาส 350 ป การสถาปนามิสซังสยาม 

และ 100 ป สมณลิขิต Maximum Illud  
16 มกราคม 2563
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รางวัลครูดีของฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจําป 2562

รางวัลครูดีเด�นระดับปฐมวัย

นางสาวบุณยาพร  ภีมเดช

รางวัลครูดีเด�นระดับประถมศึกษา 
1. นางณิชาภัทร สุวรรณพงษ 

2. นางสาวกรรณรส วันเพ็ญ

3. นางนภาลัย มนตคลํ้า

 รางวัลครูดีของหนู

1. นางปนทรัพย รักชาติ

2. นางสาวอําภา ลองสุวรรณา

3. นางศิริรัตน  เจริญชัย

รางวัลครูสนับสนุนการศึกษาดีเด�น

นางสาวสายสุนีย รักดี

รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี

นางปราณี อุนโรจน
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นางสุพรรณา สัจจเสนีย

นางสาวรุงอรุณ อุนใจ

นางจิญาภร ขันทวี

รางวัลครูดีศรีเมืองกาญจน�                                               
เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2563 

การแข�งขันการสร�างการ�ตูนเรื่องสั้น
(comic strip)

รางวัล ผู�บังคับบัญชาลูกเสือ
 ดีเด�น ประเภทผู�สอน

การแข�งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร�
(Science Show) ป.4-6

การแข�งขันทําอาหารคาว หวาน
 เพื่อสุขภาพ

1. นางเสาวดี โพธิ์งาม

2. นางสาวอชิรญาณ โอถาวรวงษ
1. นางอัจจิมาณัฐ รอดจีน

2. นางสาวภัทรวดี สารสุวรรณ

รางวัล"ผู�ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความอุตสาหะ เสียสละ อุทิศตนและ
ทําคุณประโยชน� ระดับจังหวัดกาญจนบุรี"

มอบโดยนายอนันต� กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รางวัล"ครูผู�มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี"

มอบโดยนายอนันต� กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

1. บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต

2. นางปนทรัพย รักชาติ

3. นางสาวพิมพนิภา กฤติธนาเดช

4. นางสาวบุณยาพร ภีมเดช

5. นางสาวสุกานดา นุชนิ่ม นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห
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วิชาที่ใช้สอบ O-NET 
	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

1.		คณิตศาสตร์	 	 	 2.		ภาษาไทย
  3.		วิทยาศาสตร์	 	 	 4.		ภาษาอังกฤษ

สอบ O-NET ไปท�ำไม..?
1.	 ใช้ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โดยประเมินตามมาตรฐาน 
	 การเรียนรู้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	
2.	 ใช้วัดมาตรฐานการเรยีนการสอนของโรงเรยีนว่ามคุีณภาพ	ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	
3.	 ข้อสอบ	O-NET	เป็นข้อสอบชุดเดียวกันใช้สอบทั่วประเทศ	ท�าให้สามารถวัดผลคะแนนของโรงเรียนได้
4.	 ผลการสอบ	O-NET	สามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
5.	 ผลการสอบ	O-NET	สามารถน�าไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
6.	 สอบ	O-NET	เพียงครั้งเดียว	คะแนนติดตัวไปตลอดชีวิต	และไม่สามารถสอบใหม่ได้อีกครั้ง
7.	 ใช้ในการยื่นเพื่อสมัครเข้า	ม.	1	และ	ม.4	ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ในการรับนักเรียนขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่โรงเรียนเป็นผู้ก�าหนด

วาทะอธิการ	 1	 	
ศิษย์เก่าคนเก่ง	 2	 	
เสียงจากผู้ปกครอง	 3-4
เม้าท์ซี่....มีเรื่องเด็ด	 5
ปฐมวัยขอแจม	 6-11
บัณฑิตน้อย	 12-13	
หมู่บ้านคุณธรรม	 14
Project	Approach	 15-18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 19	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 21
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 22
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	 23
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา	 24	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 25	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)	 26	 	
Intensive	English	Program	 27	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)	 28
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 29
อนุชนสัมพันธ์	 30-31
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	ปีการศึกษา	2562	 32-40
จากครูถึงศิษย์	 41-43
อบรม	สัมมนาครู	 44-45
เชิดชู	โรงเรียนดี	ศรีอนุชน	 46	
เชิดชูเกียรติ	ครูดีศรีอนุชน	62	 47-48

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์
บรรณาธิการ นายเอกราช สมบูรณ์
พิสูจน์อักษร นางสาวนันทนา ยศอินทร์

กองบรรณาธิการ นางศิริพร ภู่แสนสะอาด
 นางนุจรี พันจริต
 นางสุพรรณา สัจจเสนีย์
 นางรินดา อึ๊งพานิช
 นางขนิษฐา สมบูรณ์ 
 นายเจษฎา พูลสุวรรณ
 นางสาวเพ็ญ จันทร์ดวงดาว
 นางประทุม ศิริรักษ์วงศา
 นางสาวกิตติมา พรวิเศษสิงห์

รูปเล่ม/ศิลปกรรม นางสาวพันธิมล  สมทรง

บก.ขอบอก

ท่านผู้ปกครอง – นักเรียนรู้หรือไม่ สอบ O-NET ไปท�าไม?
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 (Ordinary	 National	 Education	 Test	 หรือ	 O-NET) 
เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน	 ของผู้เรียนที่ก�าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6 
มัธยมศึกษาปีที่	 3	 และมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ทุกคน	 ทุกสังกัด	 ต้องเข้ารับการทดสอบโดยสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 เรียกว่า	 สทศ.	 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ท�าหน้าที่ในการประเมิน 
ระดับชาติ

สา
รบ
ัญ

co
nt

en
ts

นางสุพรรณา  สัจจเสนีย์

รางวัล “สดุดีครูเอกชน”

รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ปีการศึกษา 2562

1. นางสาวสายสุนีย์  รักดี

2. นางสาวภัทรวดี  สารสุวรรณ

3. นางนภาลัย  มนต์คล�้า

4. นายพัทพงษ์  เทียนทอง

5. นางสาวธารารัตน์  เสริมสุข

6. นางณิชาภัทร  สุวรรณพงษ์

7. นางสาววิภาภรณ์  มูลชมภู



-	 รูปถ่ายขนาด	1	นิ้วครึ่ง	1	รูป
-	 สำาเนาสูติบัตรของนักเรียน		2	ฉบับ
-		 สำาเนาทะเบียนบ้านของบิดา	มารดา		และนักเรียน	อย่างละ	1	ฉบับ
-	 สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ	–	สกุล	ของบิดา	มารดา	และนักเรียน	(ถ้ามี)
-	 ผลการเรียนหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม	(ยกเว้นก่อนปฐมวัยและปฐมวัยปีที่	1)
	 	 **	เซ็นรับรองเอกสารทุกฉบับ	
	 	 (กรณีนักเรียนที่อายุต่่ำากว่า	7	ปี	ให้บิดา	-	มารดา	เซ็นรับรองเอกสารแทน)

เกิดวันที	่9	ธันวาคม	พ.ศ.	2502
วันที่เข้าทำางาน 1	มิถุนายน	พ.ศ.	2535

คติประจำาใจ  
“เกษียณตัวจากการทำางาน	แต่ไม่เกษียณใจ

จากการทำาความดี”

เกิดวันที	่30		มีนาคม		พ.ศ.	2503
วันที่เข้าทำางาน	1	มิถุนายน		พ.ศ.	2534

คติประจำาใจ  
“ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้

นอกจากตัวเรา”

ทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง	ดนตรีสากล	และเรียนว่ายนำ้า

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม	โทรศัพท์		034	-	561803

นางวรรณี	พุทธาราม

ออกแบบ/พิมพ์ที่ : เมืองราชการพิมพ์ โทร. 085-193-7279,032-323-777

นางธัญญานี	ศิริรัตน์


