สารจากผู้อำ�นวยการ
สวัสดี ท่านผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ และผู้อ่านทุกท่าน
ในนามของโรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ
ให้เราชาวอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ  ได้ดแู ลเอาใจใส่บตุ รหลานของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปีการศึกษา 2562 นี้
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 4 แล้ว ในวารสารฉบับนี้จะแจ้งผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ด้วยแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาของพวกเราตลอดระยะเวลา  9 ปี ในการจัดการ
ศึกษาทั้ง 2 แผนก คือ แผนกปฐมวัยและเเผนกประถมศึกษา  โรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ มุ่งพัฒนา
การจัดการศึกษาในทุก ๆ ด้าน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายเน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน  (Project Approach) ควบคูค่ ณ
ุ ธรรม ให้นกั เรียนทุกคนกล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงออกและค�ำนึง
ถึงคุณภาพชีวิตตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน ตามปณิธานของโรงเรียน ที่ว่า  “โรงเรียนอาเวมารีอา
อ�ำนาจเจริญ สร้างคนไทยรุ่นใหม่ ให้เป็นคนดี มีวินัย คนเก่งของสังคมโลก” มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้าง “เด็กไทยให้เป็นคนทัง้ ครบ” จากรางวัล
และผลงานมากมายในปีการศึกษา  2562 นี้ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ จัดการศึกษา
ที่ประสบความส�ำเร็จ  และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและผู้ปกครองทุกท่าน
ทั้ ง นี้ โรงเรี ย นอาเวมารี อ าอ� ำ นาจเจริ ญ ได้ พ ยายามจั ด การศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ มี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายที่ นั ก เรี ย นสามารถน� ำ ไปประกอบอาชี พ เสริ ม
ในอนาคตได้ นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิง่ ทีต่ นเองชอบ ถนัด และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเพือ่ เป็นพืน้ ฐานทีด่ ี
ในระดับสูงต่อไป และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเกิดประโยชน์ตอ่ ตัวนักเรียนและผูป้ กครอง สังคมและประเทศชาติ
สืบต่อไป “เลือกคุณภาพ เลือกอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ”

(ซิสเตอร์รัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ

2

ผลงานเเละรางวลั ครู

รางวัลเชิดชูเกียรติและความภาคภูมิใจ
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร

3
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นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันการประกวดโครงงานต่างๆ
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

4

พิธฉี ลองศาสนนาม
โรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ 2562
กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียน “แม่พระเกียรติยกขึ้นสวรรค์”
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมกันเทิดเกียรติพระมารดามารีย์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ ของโรงเรียน

เติมรักเติมสุข เรือนจ�ำอ�ำนาจเจริญ
กิจกรรมเติมรักเติมสุข เพื่อเสริมสร้างแรงใจให้กับสังคม และมอบความสุขให้กับผู้ต้องขัง
บริจาคน�้ำดื่ม เสื้อผ้า เเละสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

5

AVE GAME ครั้งที่ 9
กีฬาสีภายใน AVE Game ครั้งที่ 9 ประจ�ำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีนำ�้ ใจนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย รูร้ กั รูส้ ามัคคี  ในหมูค่ ณะ

6

Christmas Night

2019

งานวันคริสต์มาส ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ
ซึ่งเป็นเทศกาลในการเฉลิมฉลองเเละส่งมอบความสุขให้เเก่กันเเละกัน

วันลอยกระทง

โรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมา
พระแม่คงคาที่เราได้ใช้น�้ำ ได้ดื่มกินน�้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น�้ำ
เป็นการลอยความทุกข์ ความโศก รวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น�้ำ และเพื่อเป็น
สิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 ของทุกๆ ปี

7

เข้าค่ายลูกเสือรัตนโกสินทร์จังหวัดชลบุรี

8

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562

9

กิจกรรมวันวิชาการแผนกอนุบาล

10

กิจกรรมวันวิชาการแผนกประถมศึกษา

11

Music Day
กิจกรรมการทดสอบด้านดนตรีของนักเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ
เมื่อนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาจเจริญ เรียนจบปีการศึกษา นักเรียนสามารถเล่นดนตรีได้คนละ 1 ชนิด 100%

12
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ทุกๆ ปีการศึกษา คณะผู้บริหาร
เเละครูเข้ารับการอบรม
เเละพัฒนาครูเเละบุคลากร
ครบตามที่ สช. ก�ำหนด

13

Kids English Camp

14

Congratulations
บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 9

15

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ป.6 รุ่นที่ 4/2562

16

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 4
ก่อนจบทัศนศึกษาที่เขาใหญ่ life park

17

ภูมิ ใจในก้าวเเรกของนักเรียน
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาเจริญ
สอบได้ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตร

1

ด.ญ.นันทิพร สิทธิโชติเลิศภักดี

น้องเนิร์ส

วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย

มุกดาหาร

2

ด.ช.ธีรภัทร คำ�สุข

น้องเตอร์

เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์

ร้อยเอ็ด

3

ด.ช.พศิน พงศ์วศิน

น้องจั่นเจา

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

EP

4

ด.ช.เลิศวรรธน์ เรืองนุ้ย

น้องสาธุ

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

EP

5

ด.ญ.พอเพียง จันทร์ศิริ

น้องพอเพียง

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

EP

6

ด.ช.อภิวิชญ์ เห็มสุข

น้องเป็นปลื้ม

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

EP

7

ด.ญ.กฤติยาภรณ์ กาญจนสิงห์

น้องมิ้น

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

8

ด.ช.กฤษกร หอมหวล

น้องไอคิว

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

9

ด.ช.ภูรินทร์ พาป้อ

น้องฟีฟ่า

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

10

ด.ญ.สิริกร สัญลักษณ์

น้องพริกไทย

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

11

ด.ญ.ไปรยา คทวณิชกุล

น้องหมิว

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

12

ด.ช.ภูริพัฒน์ โสมอินทร์

น้องคิม

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

13

ด.ช.ธนกร ไชยมาตย์

น้องอ๊อบ

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

14

ด.ญ.กวิสรา บุญญา

น้องเก็ท

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

15

ด.ช.ชัชพิมุข แสงธิ

น้องนินจา

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

16

ด.ช.ภคนนท์ จิตรมาศ

น้องแคน

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

AP

17

ด.ช.ธนภูมิ ภูมิมะนาว

น้องการ์ฟิลล์

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

18

ด.ช.ธีร์กวิน แสนมี

น้องวิน

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

19

ด.ช.ยจธนา เพ้านู

น้องขนม

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

20

ด.ช.พงษ์พญา อาจกมล

น้องมาร์คเกอร์ อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

21

ด.ช.อัฑฒกร บุญสวน

น้องบอส

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

22

ด.ช.ภูมินทร์ สู่เสน

น้องจีเนียส

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

23

ด.ช.ฐานปกรณ์ พยัคฆทา

น้องกร

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

24

ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีจันทร์

น้องเติ้ล

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

25

ด.ญ.ศิริรัตน์ ศิริราช

น้องแพทตี้

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

18

หมายเหตุ

วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

ได้ลำ�ดับที่ 1 ห้อง AP

ภูมิ ใจในก้าวเเรกของนักเรียน
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอ�ำนาเจริญ
สอบได้ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

โรงเรียน

จังหวัด

หลักสูตร

26

ด.ญ.ณัฐณิชากร ตาทอง

น้องอิ๋ว

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

27

ด.ญ.กมลวิษา พรมรักษ์

น้องไก่ป่า

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

คอมพิวเตอร์

28

ด.ช.รัตนภูมิ มีทองแสน

น้องเบส

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

MEP

29

ด.ญ.ญาณิศา กงแก้ว

น้องต้นข้าว

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

MEP

30

ด.ญ.ทักษอร จันทะเพชร

น้องข้าวฟ่าง

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

MEP

31

ด.ญ.อธิติญา สีส่วน

น้องอุ๋งอิ๋ง

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

MEP

32

ด.ญ.อัตภิกญาณ์ จูมจันทร์

น้องบีม

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

MEP

33

ด.ญ.ปพิชญา จารุวาที

น้องปุ๊กปิ๊ก

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

MEP

34

ด.ช.กฤตยชญ์ ศรีนาแพง

น้องหฤทธิ์

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

MEP

35

ด.ญ.ปริยากร ศิริบูรณ์

น้องอิงค์

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

Math

36

ด.ญ.โศภิตรา ศรีทอง

น้องสายน้ำ�ริน อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

Math

37

ด.ญ.จิรัชญา พงศ์นา

น้องโอปอ

อำ�นาจเจริญ

อำ�นาจเจริญ

Math

38

ด.ช.สุรธัช อักษรพิมพ์

น้องไดมอนด์

เลิงนกทา

ยโสธร

GIP

39

ด.ช.จิรเดช ไชยสัจ

น้องปังคุง

เลิงนกทา

ยโสธร

GIP

40

ด.ญ.สุพิชญา ยาคำ�

น้องซาเวียร์

เลิงนกทา

ยโสธร

GIP

41

ด.ช.ธนาธร แก้วหาญ

น้องโฟกัส

เลิงนกทา

ยโสธร

SEP

42

ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ดีแสน

น้องภูมิ

เลิงนกทา

ยโสธร

SEP

43

ด.ญ.สุนินัทธ์ วิลัยรัตน์

น้องพีค

ปทุมราชวงศา

อำ�นาจเจริญ

GIP

44

ด.ญ.กัณฐารัตน์ สุพร

น้องพลอย

ปทุมราชวงศา

อำ�นาจเจริญ

GIP

45

ด.ช.ศิวกร แก้วมณี

น้องริว

อัสสัมชัญ

อุบลราชธานี

วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

46

ด.ญ.พิมลวรรณ วะหิม

น้องวิว

อาเวมารีอา

อุบลราชธานี

MEP

47

ด.ญ.สุดาพร งามวงศ์

น้องเอิ้น

อาเวมารีอา

อุบลราชธานี

วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

หมายเหตุ

ได้ลำ�ดับที่ 1ห้อง MEP
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รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กาญจนสิงห์
เด็กชายภูรินทร์ พาป้อ
เด็กชายศุภกร สิงห์นาค
เด็กหญิงณัฐชยา อุสาห์จันทราบูรณ์
เด็กชายรัตนภูมิ มีทองแสน

ระดับชั้น
ป.6
ป.6
ป.5
ป.5
ป.6

เหรียญรางวัล
รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลเหรียญทองแดง
รางวัลเหรียญทองแดง

รายชื่อผู้ ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำ�ดับ
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ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

เหรียญรางวัล

1
2
3
4
5

เด็กหญิงกวิสรา บุญญา
เด็กชายธนกร ไชยมาตย์
เด็กหญิงนันทิพร สิทธิโชติเลิศภักดี
เด็กหญิงปานกมล วานิศวณะทอง
เด็กหญิงภัทรพร ทานุมา

ป.6
ป.6
ป.6
ป.5
ป.5

รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง

6

เด็กหญิงสิริกร สันลักษณ์

ป.6

รางวัลเหรียญทอง

7

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สกลไชย

ป.5

รางวัลเหรียญทอง

8

เด็กหญิงกริชสุดา ศาลาน้อย

ป.5

รางวัลเหรียญเงิน

9

เด็กหญิงจิรภิญญา อุทธา

ป.5

รางวัลเหรียญเงิน

10

เด็กหญิงฐาปนี รักถิ่น

ป.5

รางวัลเหรียญเงิน

11

เด็กหญิงณัฐณิชากร ตาทอง

ป.6

รางวัลเหรียญเงิน

12

เด็กหญิงธนภรณ์ หลวงมณี

ป.6

รางวัลเหรียญเงิน

13

เด็กหญิงธนัญชนก ถือโคตร

ป.5

รางวัลเหรียญเงิน

14

เด็กหญิงพิมลวรรณ วะหิม

ป.6

รางวัลเหรียญเงิน

15

เด็กหญิงศิริพร ปัททุม

ป.6

รางวัลเหรียญเงิน

16

เด็กหญิงศิริวารีย์ พลบุรี

ป.5

รางวัลเหรียญเงิน

17

เด็กหญิงโศภิตรา ศรีทอง

ป.6

รางวัลเหรียญเงิน

18
19

เด็กหญิงไอยาริญ จันทวารา
เด็กหญิงจิรัชญา พงศ์นา

ป.5
ป.6

รางวัลเหรียญเงิน
รางวัลเหรียญทองแดง

20

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีอุดร

ป.5

รางวัลเหรียญทองแดง

21

เด็กหญิงทักษอร จันทะเพชร

ป.6

รางวัลเหรียญทองแดง

22

เด็กชายทัตธน ศรีสะอาด

ป.4

รางวัลเหรียญทองแดง

23

เด็กหญิงทิฆัมพร ยืนยง

ป.6

รางวัลเหรียญทองแดง

24

เด็กหญิงนคิรัตน์ แสงพระเวส

ป.5

รางวัลเหรียญทองแดง

25

เด็กชายนราวิชญ์ ยิ่งยง

ป.5

รางวัลเหรียญทองแดง

26

เด็กหญิงเบญญาภา อรชัย

ป.4

รางวัลเหรียญทองแดง

27

เด็กหญิงพลอยชมพู จารุสันต์

ป.6

รางวัลเหรียญทองแดง

28

เด็กชายภูรินทร์ หนองรั้ง

ป.6

รางวัลเหรียญทองแดง

29

เด็กชายภูริพัฒน์ โสมอินทร์

ป.6

รางวัลเหรียญทองแดง

30

เด็กหญิงอังสนา ชัยวิวัฒน์ตระกูล

ป.4

รางวัลเหรียญทองแดง

ผลการสอบ สสวท.รอบที่ 2
ด.ช.ธนปกรณ์ ทองศรี (น้องโอโซน) ป.3/1 ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำ�ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.หทัยพร ทองพุ่ม (น้องเดียร์) ป.3/1 ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำ�ปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และรอไปสอบภาคปฏิบัติ

การสอบวัดความรู้ ในวิชาต่างๆ ของบริษัทเสริมปัญญา
วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด
1. เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม

ระดับชั้น ป.3

2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ สกลไชย

ระดับชั้น ป.5

3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กาญจนสิงห์

ระดับชั้น ป.6

วิชาวิทยาศาตร์ นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด
1. เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม

ระดับชั้น ป.3

วิชาภาษาไทย นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด
1. เด็กหญิงธนวันต์ สุภาษร

ระดับชั้น ป.2

2. เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม

ระดับชั้น ป.3

3. เด็กหญิงปวริศา กัลยาพันธ์

ระดับชั้น ป.4

4. เด็กหญิงพิชญาภา ทองเกตุ

ระดับชั้น ป.5

5. เด็กหญิงนันทิพร สิทธิโชติเลิศภัคดี

ระดับชั้น ป.6

วิชาสังคมศึกษา นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด
1. เด็กหญิงชนิดาภา ด่านไทยวัฒนา	

ระดับชั้น ป.5

2. เด็กชายธนกร ไชยมาตย์

ระดับชั้น ป.6

วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด
1. เด็กหญิงนภัสมน หมายทอง

ระดับชั้น ป.2

2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ สกลไชย

ระดับชั้น ป.5

การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 8 (STEM 8 TH) ของโรงเรียนอนุบาลอำ�นาจเจริญ
ด.ช.ธนปกรณ์ ทองศรี ป.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ด.ช.เสฏฐวุฒิ สกลไชย (น้องออโต้) ป.5/1 ได้รับรางวัลระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์เกียรติบัตร
พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เมื่อถึงวันที่ครูต้องกล่าวลา....
ขอแสดงความยินดีกับลูกๆป.6/1ที่รักทุกคน เฝ้าคิดทบทวนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย
ในโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนที่เธอบ่นมาเสมอว่า  การบ้านเยอะ คุณครูดุจังเลย แต่ในวันนี้ เมื่อ
เด็กๆ ต้องจากลากับโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนแห่งแรกที่เธอได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ความรู้สึกมัน
กลับต่างจากทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมาทีแ่ ห่งนี้ ครูเองก็ได้มอบสิง่ ต่างๆ ให้กบั ลูกๆ ทุกคนไม่วา่ จะเป็นเพือ่ น
ที่ดีในยามทะเลาะกัน เป็นพี่คอยปลอบเมื่อทุกข์ใจ และที่ส�ำคัญความรู้พื้นฐานที่จะช่วยสร้างเธอ
ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ จากวันนี้ขอให้ลูกๆของครูจงจดจ�ำวันเวลาดีๆ ที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกัน
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ความทรงจ�ำมากมายเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้
หลายครั้งในชีวิตของเราต้องเลือก ระหว่าง “ตามใจตัวเอง” กับการ “ชนะใจตัวเอง”
แต่การชนะใจตัวเองคือ คุณสมบัตขิ องผูป้ ระสบความส�ำเร็จ ครูคนนีเ้ ป็นก�ำลังใจให้ลกู เสมอนะคะ
นางสาวพัชรี บุตรสาร (T.Bombam), 086-8710696, Line : putcharee4007
Hurray! Congratulations!
I’m honored to have been part of your journey through out these years. I must
say, I’m proud of your many achievements in both academics and other aspects
of your life. I appreciate every effort you put towards your studies and also in helping
us teach you. You showed us that you all came from good homes and well trained
by your parents. Dear students, I want you to know that the life ahead of you is
full of challenges. I want you all to be strong and courageous so as to conquer
all the challenges and difficulties ahead. Belief in yourself and never surrender
to any difficulty. I know you have lots of potentials. May GOD’S grace be with
you as you Pursue your dreams. Dear students, I wish you success in everything
you do and  best of luck in the future. Graduation isn’t the end of a tough journey.
It is the beginning of a beautiful one. The future belongs to those who believe
in the beauty of their dreams. You do not need magic to change the world.
You carry all the power you need inside you already. As you go away from
Ave Maria Amnat Charoen School, you take with you good wishes and blessings
from the bottom of my heart.
T. Monic
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1
ด.ช.กฤษกร หอมหวล ชื่อเล่น ไอคิว
ที่อยู่ : 109 หมู่ 8 ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อาชีพในฝัน : Programmer
ความในใจ : ขอขอบคุณคุณครู และคณะ
ซิสเตอร์ทุกท่านที่ท�ำการอบรมสั่งสอนและ
จัดกิจกรรมสนุกๆ ให้ผมและเพื่อนๆ ทุกคน

4
ด.ช.ธนภูมิ ภูมิมะนาว ชื่อเล่น การ์ฟิลล์
ที่อยู่ : 62/1หมู่15 ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37290
อาชีพในฝัน : นักร้อง
ความในใจ : ขอบคุณที่ ให้ความรู้พวกเรา
คอยบอกพวกเรา สอนพวกเรา คอยอบรม
พวกเรา ถ้าจบเเล้วคิดถึงครูเเย่เลย

7
ด.ช.กฤตยชญ์ ศรี นาแพง ชื่อเล่น หฤทธิ์
ที่อยู่ : 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37290
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ทันตแพทย์
ความในใจ : ผมขอขอบคุณซิสเตอร์และคุณครู
ทุกท่านที่สอนมา ขอบคุณเพื่อนๆ
ผมจะตั้งใจเรี ยน และเป็นเด็กดีครับ

10
ด.ช.ธีรภัทร ค�ำสุข ชื่อเล่น เตอร์
ที่อยู่ : 91 ม.4 ต.นาจิก อ.มือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : Chef
ความในใจ : คุณครูทุกคนสอนผม ท�ำให้ผม
เรี ยนได้ดีมาถึงปัจจุบัน และครูก็สอนได้ดี
เข้าใจง่าย และโรงเรี ยนท�ำให้ผมรู้จักเพื่อน
มากมาย ทั้งพี่ และน้องครับ

2
ด.ช.พศิน พงศ์วศิน ชื่อเล่น จั่นเจา
ที่อยู่ : 26ม.9 ต�ำบลห้วยไร่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ 37000
อาชีพในฝัน : Programmer
ความในใจ : รูส้ ึกดี ใจที่ ได้อยู่ โรงเรี ยนนีม้ า 9 ปี
เพื่อนนิสัยดี อยากขอโทษเพื่อนที่เคยแกล้ง เเละ
อยากให้เจอเพื่อนอยู่ โรงเรี ยนมัธยมด้วยกันครับ

5
ด.ช.อภิวิชญ์ เห็มสุข ชื่อเล่น เป็นปลื้ม
ที่อยู่ : 102/4 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37290
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ความในใจ : ขอบคุณซิสเตอร์และคุณครูทุกท่าน
ที่อบรมสั่งสอนให้ผมเป็นเด็กดีและผม
จะตั้งใจเรี ยน เเละเป็นเด็กดีครับ

8
ด.ช.เลิศวรรธน์ เรื องนุ้ย ชื่อเล่น สาธุ
ที่อยู่ : 115 หมู่ 1ต.นาจิก อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : นักการฑูต
ความในใจ : ที่ผมเรี ยนมาตั้งแต่ผมเรี ยนอยู่
ชั้นอนุบาลจนถึงป.6 อยากจะบอกครูทุกคนที่สอน
ผมขอขอบคุณท ุกคนที่ช่วยสอนผมมา ขอบคุณ
เพื่อนทุกคนที่ร่วมทุกข์สุขกันมา

11
ด.ช.อภิวิชญ์ แสงสว่าง ชื่อเล่น แบงค์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 85/11 ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37290
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ครูสอนดนตรี
ความในใจ : ผมรู้สึกดี ใจที่ ได้มาเรี ยนที่นี่ ได้มี
เพื่อนและรุ่นน้องที่ดี มีครูที่คอยสอนการบ้าน
คอยตักเตือนเวลาท�ำผิด ขอบคุณคุณทีค่ อยสอนผม

3
ด.ช.ปริ ยวิศว์ ตั้งตระกูลวงศ์ ชื่อเล่น แม็ก
ที่อยู่ : 257 ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ 37000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
ความในใจ : ผมเรี ยนที่ โรงเรี ยนแห่งนี้ 9 ปี
รู้สึกดี ใจและอบอุ่น มีครูที่ดีและมีเพื่อนที่ดีครับ

6

ด.ช.ภูริ นทร์ พาฟ้อ ชื่อเล่น ฟีฟ่า
ที่อยู่ : 161 หมู่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอ
ความในใจ : ได้มาอยู่ โรงเรี ยนนี้ ผมได้พบเพื่อน
ที่ดีเเละครูที่คอยสั่งสอน เเนะน�ำ ชี้เเนะผม
ผมจะตั้งใจเรี ยนครับ

9

ด.ช.สุรธัช อักษรพิมพ์ ชื่อเล่น ไดมอนด์
ที่อยู่ : 369/1 หมู่13 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร 35120
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ความในใจ : ผมต้องขอขอบคุณครูทุกคนที่อบรม
สั่งสอนผมมา แนะน�ำผมให้ไปสอบแข่งขัน ขอโทษ
ครูทุกคนที่บางที่ผมอาจจะดื้อ และไม่เชื่อฟัง

12

ด.ช.ศิวกร แก้วมณี ชื่อเล่น น้องริ ว
ที่อยู่ : 172/2 ม.1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : นักดนตรี
ความในใจ : โรงเรี ยนนี้ ได้ท�ำการเรี ยนการสอน
ที่นที่ �ำให้ฉันไม่เครี ยด มีกิจกรรมมากมาย
คุณครูที่นกี่ ็เป็นมิตรกันทุกคน และยัง
ท�ำให้ฉันรู้จักค�ำว่าสามัคคีและให้อภัย

23

13
ด.ช.รัตนภูมิ มีทองแสน ชื่อเล่น เบส
ที่อยู่ : 76 ม.4 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37290
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : Programmer
ความในใจ : เหนื่อยเยอะหน่อยนะครับ เจอเด็ก
คนนี้ ขอบคุณมากๆ นะครับที่ดูแลเด็กคนนี้
เป็นอย่างดีเสมอมา จะอยู่ ในใจเราตลอดไปครับ

16
ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ดีแสน ชื่อเล่น ภูมิ
ที่อยู่ : 236 ม.16 ต.สวาท อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร 35120
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ความในใจ : ขอบคุณที่สอนผมให้มีความรู้
ความสามารถ ผมรักโรงเรี ยนมาก ทั้งครู
และเพื่อน ขอขอบคุณครับคุณครู

19
ด.ญ.พอเพียง จันทร์ศิริ ชื่อเล่น พอเพียง
ที่อยู่ : ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี 34140
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ความในใจ : หนู มี ค วามสุ ข มากๆ ที่ ได้ อ ยู ่
โรงเรี ยนนี้ มีเพื่อนเยอะมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณ
คุณครูทุกคนที่สอนหนูมาตลอดนะคะ

22
ด.ญ.ธนภรณ์ หลวงมณี ชื่อเล่น จอย
ที่อยู่ : 34หมู่ 7 อ�ำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร 35120
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : นักธุรกิจ
ความในใจ : รู้สึกมีความสุขมากที่ ได้อยู่ โรงเรี ยนนี้
ได้ทั้งประสบการณ์ดีๆ ขอขอบคุณคุณครู
ทุกคนที่สั่งสอนหนูมาโดยตลอดนะคะ

24

14
ด.ช.พุฒิเมธ สุวะสาร ชื่อเล่น กุ๊ก
ที่อยู่ : 121 ม.3 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน
จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : Chef
ความในใจ : ฉันได้พบกับเพื่อนรุ่นน้อง รุ่นพี่และ
คุณครู ทุกคนต่างช่วยเหลือกัน ให้ความสามัคคี
ให้ความรักความห่วงใยครับ

17
ด.ญ.ญาณิศา กงแก้ว ชื่อเล่น ต้นข้าว
ที่อยู่ : 90/137 ม.20 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : เภสัชกร
ความในใจ : หนู รู้ สึ ก ดี ใจที่ ได้ อ ยู ่ โ รงเรี ย นนี้
ขอบคุณคุณครูที่คอยดูแล ขอบคุณเพื่อนที่คอย
ให้กำ� ลังใจ ขอขอบคุณคณะซิสเตอร์ทคี่ อยผลักดัน

20
ด.ญ.ทักษอร จันทะเพชร ชื่อเล่น ข้าวฟ่าง
ที่อยู่ : 152 หมู่8 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : เภสัชกร
ความในใจ : หนูดี ใจที่ ได้เรี ยนอยู่ โรงเรี ยนนีค้ ะ
เเละก็หนูขอบคุณคุณครูทุกๆ คนที่ช่วยสั่งสอนหนู
มาจนถึงวันนีค้ ะ ขอบคุณคะ

23
ด.ญ.เพ็ญอักษร ค�ำหงษา ชื่อเล่น น�้ำหนาว
ที่อยู่ : 166 ม.9 บ้านห้วยแสง ต.ภูปอ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอ
ความในใจ : รู้สึกมีความสุขที่ ได้ ใช้ชีวิตร่วมกัน
กับเพื่อนๆ คุณครู ซิสเตอร์ และเพื่อนๆทุกๆคน
มอบประสบการณ์อันมีค่าให้หนูตลอดมา

15
ด.ช.จิรเดช ไชยสัจ ชื่อเล่น ปังคุง
ที่อยู่ : 29 ม.13 ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : เภสัชกร
ความในใจ : ผมก็รู้สึกดีท่ี ได้อยู่ โรงเรี ยนนีก้ ับ
เพื่อนๆ และผมก็ขอขอบคุณคุณครูที่ ได้ดูแลผม
มาตลอด และสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กขอบคุณครับ

18

ด.ญ.ปริ ยากร ศิริ บูรณ์ ชื่อเล่น อิงค์
ที่อยู่ : 429/15 หมู่ 4 ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ครู
ความในใจ : ดี ใจที่ ได้มาอยู่ โรงเรี ยนนี้ ดี ใจ
ที่ ได้ร้เู จอครูที่น่ารักเจอเพื่อนๆที่ดี...
เราจะคิดถึงกันเสมอ :)

21

ด.ญ.นันทิพร สิทธิโชติเลิศภักดี ชื่อเล่น เนิร์ส
ที่อยู่ : 39 ม.2ต.บุ่งอ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ37000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอ
ความในใจ : รู้สึกดี ใจที่ ได้อยู่ โรงเรี ยนนี้
และเป็น9 ปีที่ดีมากๆเลยค่ะ

24

ด.ญ.อธิติญา สีส่วน ชื่อเล่น อุ๋งอิ๋ง
ที่อยู่ : 33 ม.8 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ความในใจ : หนูดี ใจที่ ได้เรี ยนอยู่ โรงเรี ยนนีค้ ะ
เเละก็หนูขอบคุณคุณครูทุกๆคน
ที่ช่วยสั่งสอนหนูค่ะ

25
ด.ญ.กมลวิษา พรมรักษ์ ชื่อเล่น ไก่ป่า
ที่อยู่ : 90/117 หมู่.20 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอศัลยกรรม
ความในใจ : โรงเรี ยนอาเวมารี อาอ�ำนาจเจริ ญ
เป็นโรงเรี ยนที่ดีมาก มีครูอบรบสั่งสอน นักเรี ยน
เรี ยนดี พฤติกรรมดี เเละมีความสามารถ

28
ด.ญ.สิริ กร สันลักษณ์ ชื่อเล่น พริ กไทย
ที่อยู่ : 20 ม.4 ต.โพธิ์ ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : เภสัชกร
ความในใจ : รูส้ กึ ดี ใจ อบอุน่ ที่ ได้มาอยูก่ บั เพือ่ น
คุณครู และพี่น้องในรั้วโรงเรี ยนฟ้าขาว
(อาเวมารี อาอ�ำนาจเจริ ญ)

31
ด.ญ.กฤติยาภรณ์ กาญจนสิงห์ ชื่อเล่น มิ้น
ที่อยู่ : 95 หมู่ 2 ต.นาผือ อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : วิศวกรรม
ความในใจ : ตลอดระยะเวลาที่อยู่ ในโรงเรี ยนนี้
หนูมีความสุขมาก เพราะมีเพื่อนที่ดีและคุณครู
คณะซิสเตอร์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนหนูนะคะ

34
ด.ญ.พชิรา บุญค�้ำจุน ชื่อเล่น น้องข้าวสวย
ที่อยู่ 141/5 บ.บูรพา ต.ไร่สีสุก
อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ความในใจ : ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ ในรร.นีก้ ็รู้สึกดี
ขอบคุณทีค่ รูทสี่ อนพวกเรามา ท�ำให้เรารูจ้ กั ให้อภัย
แก่กนั ขอบคุณเพือ่ นทุกคนที่ ให้เราได้เป็นเพือ่ นกัน

26
ด.ญ.อัตภิกญาณ์ จูมจันทร์ ชื่อเล่น บีม
ที่อยู่ : 151 ม.4 บ.โนนสูง ต.หาเสียง
อ.เสนางคณิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : แพทย์เฉพาะทางกระดูก
ความในใจ : หนูดี ใจมากเลยค่ะที่ ได้มาเรี ยน
ที่ โรงเรี ยนนี้ คุณครูน่ารักและใจดีทุกคนเลย
จะคิดถึงเพื่อนๆ คุณครู และโรงเรี ยนนะคะ

29
ด.ญ.สุนนิ ัทธ์ วิลัยรัตน์ ชื่อเล่น พีค
ที่อยู่ : 249 ม.4 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ครู
ความในใจ : ขอบคุณซิสเตอร์และคุณครูท่ีสอน
และให้ความรู้ จะตั้งใจเรี ยนและน�ำความรู้
ที่ ได้ไปใช้ ในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะ

32
ด.ญ.พิมพ์ชนก พิมพ์ โพธิ์ ชื่อเล่น น้องกีต้าร์
ที่อยู่ : 150 หมู่ 9 บ้านหนองคล้า
ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ทันตแพทย์
ความในใจ : หนูขอบคุณคุณครูทุกท่านมากนะคะ
ทีค่ อยอบรมสัง่ สอนหนูมาอย่างดี ครูบอ๋ มแบ๋มน่ารัก
ต่อให้หนูไปเรี ยนต่อที่ ไหน หนูคงไม่เจอคนแบบครู

27
ด.ญ.พิมลวรรณ วะหิม ชื่อเล่น วิว
ที่อยู่ : 114หมู่ 3 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา
บ.หนองไฮน้อย จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37110
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอ/ครู
ความในใจ : หนูดี ใจที่ ได้มาเรี ยนที่นี่ มีเพื่อน
ที่คอยเป็นก�ำลังใจให้ คอยดูแลกันเวลาที่ท้อแท้
หนูขอให้ครู และเพื่อนๆ มีความสุขมากนะค่ะ

30

ด.ญ.โศภิตรา ศรี ทอง ชื่อเล่น สายน�้ำริ น
ที่อยู่ : 77 หมู่ 11 บ้านโคกนคร ต.ปลาค้าว
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ครู
ความในใจ : อยากขอบคุณคุณครูทกุ ท่านทีอ่ บรม
สั่งสอนหนู สอนให้เป็นคนดี แนะน�ำ ชี้แนวทาง
ชีวิต หนูจะน�ำค�ำสอนมาเปลี่ยนตนเองให้ดี

33

ด.ญ.ไปรยา คทวณิชกุล ชื่อเล่น น้องหมิว
ที่อยู่ศาลจังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ผู้พิพากษา
ความในใจ : ตั้งเเต่เรี ยนที่ โรงเรี ยนนีม้ า คุณครู
ทุกคนต่างรัก และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี อบรม
ให้ความรู้ ในหลายๆเรื่ อง เเละได้เจอเพื่อนที่ดี

35
ด.ญ.ปพิชญา จารุวาที ชื่อเล่น น้องปุ๊กปิ๊ก
ที่อยู่ : 208 บ้านพักศาลยุติธรรม ถ.สุขาภิบาล 1
ต.บุ่ง อ.เมืองอ�ำนาจเจริ ญ จ.อ�ำนาจเจริ ญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ผู้พิพากษา
ความในใจ : หนูดี ใจที่ ได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนแห่งนี้
หนูมคี วามสุขเพราะซิสเตอร์คณ
ุ ครูและเพือ่ นๆ คอย
ช่วยเหลือ ยิ่งไปกว่านีห้ นูชอบกิจกรรมวันวิชาการ

25

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูอยากจะฝากให้ลกู ศิษย์ทกุ คนพึงจ�ำไว้วา 
่ เมือ่ ไหร่ทเี่ ราโตเป็นผูใ้ หญ่ทตี่ อ้ งรับผิดชอบ
ดูแลผู้อื่น เราจะรู้ว่า  เพราะอะไร ครูจึงพร�่ำสอน พร�่ำบ่นกับนักเรียนอยู่ตลอดเวลา 
ประสบการณ์จะคอยสอนเรา แต่ถงึ อย่างไร ตัวเราเองต้องมีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั ในตัวเอง
“คนเราถ้ า เดิ น หลงทาง เรายั ง ย้ อ นกลั บ มาเริ่ ม ต้ น ใหม่ ไ ด้ แต่ ถ ้ า เราเดิ น ทางชี วิ ต
ผิดพลาด เราอาจจะย้อนกลับมาเริม่ ใหม่ไม่ได้อกี ” ครูขอให้ลกู ๆ ของครูทกุ คน จงก้าวเดิน
ไปสู่โลกกว้างด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่นและไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้
คุณครูศรัญญา ชัยยะ  ครูประจ�ำชั้น ป.6/2
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1
ด.ช.ภูริ พัฒน์ โสมอินทร์ ชื่อเล่น คิม
ที่อยู่ : ร้านรุ่งอรุณวัสดุ 2008 781-781/3
ม.9 ต.บุ่ง ถ.อรุณประเสริ ฐ อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : Kim uhhkim
ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม.1 ให้ได้”

4
ด.ช.กฤษฏิ์ฐกรณ์ เสนพันธ์ ชื่อเล่น กฤษฏิ์
ที่อยู่ : 218 หมู่ 11 ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37290
Facebook : Kritthakron Senphan
ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม. 1 ห้อง AP ได้
และเป็นเด็กดี”

7
ด.ช.ฐานปกรณ์ พยัคฆทา ชื่อเล่น กร
ที่อยู่ : 84 หมู่ 5 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : กรครับ
ความตั้งใจ : “จะท�ำเป้าหมายให้ส�ำเร็จ		
		
แม้จะเป็นเป้าหมายอะไรก็ตาม”

10
ด.ช.ภวนัตถ์ ศิริ ดุล ชื่อเล่น บอล
ที่อยู่ : 139 หมู่ 11 ต.นาผือ
อ.เมืองอ�ำนาจเจริ ญ จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : pueanat siridul
ความตั้งใจ : “ตั้งใจจะเข้า ม.1
ได้เจอสังคมที่ดี”

2
ด.ช.อัฒกร บุญสวน ชื่อเล่น บอส
ที่อยู่ : 826 หมู่1 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : อัฒกร บุญสวน
ความตั้งใจ : “ตั้งใจจะเข้าห้องคอมพิวเตอร์
ม.1 ให้ได้”

5
ด.ช.ภูมินทร์ สู่เสน ชื่อเล่น จีเนียส
ที่อยู่ : 139 หมู่ 1 ต.นาผือ
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : เนียสงัย จะใครล่ะ
ความตั้งใจ : “ตั้งใจจะเข้าห้องคอมพิวเตอร์
		
ม.1 ให้ได้”

8
ด.ช.ชัชพิมุข แสงธิ ชื่อเล่น นินจา
ที่อยู่ : 231 หมู่ 9 ต.หนองข่า
อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37110
Facebook : ชัชพิมุข แสงธิ
ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม. 1 และอยากท�ำให้
พ่อเเม่ภูมิกับสิงที่ตั้งใจไว้”

11
ด.ช.ธนาธร แก้วหาญ ชื่อเล่น บอล
ที่อยู่ : 155 ม.11 ต.ห้องแซง
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
Facebook : ธนาธร แก้วหาญ
ความตั้งใจ : “สอบเข้าม.1
และท�ำให้พ่อแม่ภูมิ ใจ”

3
ด.ช.ธนกฤต สอนเลิศ ชื่อเล่น ปลื้ม
ที่อยู่ : 119 หมู่9ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : ปลื้มไงจะใครละ
ความตั้งใจ : “ตั้งใจสอบเข้า ม.1 ให้ได้
และจะเป็นคนดีของสังคม”

6
ด.ช.วีรพัด สีหาพัด ชื่อเล่น ไอซ์
ที่อยู่ : 164 หมู่1ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : weeraphad srihaphat
ความตั้งใจ : “ตั้งใจจะเข้าม.1ให้ได้”

9
ด.ช.ศุภชัย วุฒิสัตยาบัน ชื่อเล่น โชกุน
ที่อยู่ : 2 หมู่ 7 บ.ค�ำกลาง ต.โนนหนามเเท่ง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : chogoon toto
ความตั้งใจ : “อยากท�ำให้พ่อภูมิ ใจ
กับสิ่งที่ผมตั้งใจไว้”

12
ด.ช.ธนกร ไชยมาตย์ ชื่อเล่น อ๊อฟ
ที่อยู่ : 83 ม.12 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : ธนกร ไชยมาตย์
ความตั้งใจ : “ให้พ่อเเม่ภูมิ ใจ ท�ำงานดูแลพ่อแม่ได้
พร้อมกับสอบเข้าห้องพิเศษให้ได้”
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13

14

ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรี จันทร์ ชื่อเล่น เติ้ล
ที่อยู่ : 121/155 หมู่2 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : Nuttakit D Srichan
ความตั้งใจ : “ตั้งใจจะเข้าห้องคอมพิวเตอร์
ม.1 ให้ได้ และเป็นคนดีของสังคม
และเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่”

ด.ช.อิทธิศักดิ์ ตันวัฒนเสรี ชื่อเล่น บาส
ที่อยู่ : 251 หมู่ 9 ต.ค�ำเขื่อนแก้ว
อ.ชานุมาน จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37110
Facebook : Htisak Tanwattanaseree
ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม.1 ได้
		
เเละเป็นเด็กดีของพ่อเเม่”

16

ด.ญ.ปริ ชญา พรพิพัฒน์ ชื่อเล่น ป่าน
ที่อยู่ : 514 หมู่ 12 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม. 1 ได้ และเป็นคนดี
ของสังคม และเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่”

20

ด.ญ.ปพิชญา พรพิพัฒน์ ชื่อเล่น ปอ
ที่อยู่ : 514 หมู่ 12 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : ปอน้อย ดุ้กดิ๊ก
ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม. 1 ได้ เป็นเด็กดี
		
และเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่”

28

18

ด.ญ.ศิริ พร ปัททุม ชื่อเล่น อั้ม
ที่อยู่ : 41 หมู่ 12 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : ศิริ พร ปัททุม
ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม. 1 ได้ และ
มีความรับผิดชอบในตนเอง ท�ำให้พ่อเเม่ภูมิ ใจ”

19

ด.ญ.กัณฐารัตน์ สุพร
ชื่อเล่น พลอย
ที่อยู่ : 142 หมู่ 2 ต.นาหว้า
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : P Ploy Kantharat
ความตั้งใจ : “สอบเข้า ม.1 ได้
ท�ำให้พ่อเเม่ ภูมิ ใจ”

ด.ญ.ศิริ รัตน์ ศิริ ราช ชื่อเล่น แพทตี้
ที่อยู่ : 313 หมู่ 20 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : Sirirar Sirilart
ความตั้งใจ : “ตั้งใจจะเข้าม.1ให้ได้
และท�ำให้พ่อภูมิ ใจกับสิ่งที่ตั้งใจไว้”

17

ด.ญ.กวิสรา บุญญา ชื่อเล่น เก็ท
ที่อยู่ : 392 หมู่ 18 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : saket kawisara
ความตั้งใจ : “ตั้งใจจะเข้าม.1ให้ได้”
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15

ด.ญ.ณัฐณิชากร ตาทอง ชื่อเล่น อิ๋ว
ที่อยู่ : 114 ม.5 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37290
Facebook : Nutnichagorn Tathong
ความตั้งใจ : “อยากท�ำให้พ่อแม่ภูมิ ใจ
และสอบเข้าห้องพิเศษ ให้ได้”

23
ด.ญ.ทิฆัมพร ยืนยง
ชื่อเล่น เอิร์น
ที่อยู่ : 122 ม.7 ต.นาแต้
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
Facebook : Thikumporn
		
Yuenyong
ความตั้งใจ : “จะท�ำความฝัน
ให้ถึงที่สุด”

21
ด.ญ.สุพิชญา ยาค�ำ ชื่อเล่น ซาเวียร์
ที่อยู่ : 135 ม.9 ต.สายเเยก อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร 35120
Facebook : Supichaya S yakum
ความตั้งใจ : “จะตั้งใจเรี ยนตั้งใจท�ำทุกๆอย่าง
ปรับตัวให้ดีขึ้นให้พ่อเเม่ภูมิ ใจ ท�ำฝันให้เป็นจริ ง”

24
ด.ญ.พลอยชมพู จารุสันต์
ชื่อเล่น พลอย
ที่อยู่ : 41 ม.13 ต.สวาท
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
Facebook : Ploychompu
Jarusan
ความตั้งใจ : “จะท�ำให้พ่อ
มีความสุขและไว้ว่างใจ”

25
ด.ญ.ปุณรดา กาฬจันทร์
ชื่อเล่น แพน
ที่อยู่ : 229 หมู่ 15
ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 3705
Facebook : punrada kalajan
ความตั้งใจ : “อยากท�ำให้พ่อแม่
ภูมิ ใจและสอบเข้าห้องMEPให้ได้”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
“A good plan today is better than a perfect plan tomorrow.”
แผนที่ดีของวันนี้ ย่อมดีกว่าแผนที่สมบูรณ์แบบของวันหน้า
...หนึง่ ปีการศึกษากับการเรียนรู้ ถ้าจะว่าเป็นเวลาทีย่ าวนาน ก็จะมีบางคนกล่าวว่ายังมีอะไร
อีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลงมือท�ำและอาจจะสายไปแล้ว
…ก้ า วแรกแห่ ง ความส� ำ เร็ จ ของนั ก เรี ย นได้ ส� ำ เร็ จ แล้ ว ซิ ส เตอร์ ก็ ข อแสดงความยิ น ดี
กับนักเรียนทุกคนและขอให้นกั เรียนทุกคนจดจ�ำสิง่ ทีด่ ๆี ทีไ่ ด้จากโรงเรียนแห่งนี้ และจดจ�ำ
สิง่ ทีผ่ ดิ พลาดซึง่ ไม่อาจกลับไปแก้ไขได้ไว้เป็นบทเรียน จงขยันและพากเพียรเพือ่ ความส�ำเร็จ
ของชีวิต “จงหมั่นสร้างแต่ความดี อย่าแข่งขันเพื่อความเก่งอย่างเดียว เพราะถ้าเก่ง
แต่ไม่ดีก็น่าเสียดายความเก่ง” ขอให้พวกหนูประสบแต่ความส�ำเร็จในด้านการเรียน และ
ทุกๆ ด้าน ก้าวออกสู่โลกกว้าง จงมีสติอยู่ตลอดเวลา  คิดก่อนพูด พูดหลังคิด คิดแล้วท�ำ
ท�ำแล้วคิด คิดแล้วพูด พูดแล้วคิด พระอวยพรคะ...
ซิสเตอร์ยุพิน ศิลาโคตร คุณครูประจ�ำชั้น ป.6/3
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1
ด.ช.ปภังกร คลังแสง ชื่อเล่น อาซาน
ที่อยู่ : 393/1 หมู่ที่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : E-sport
โทร : 083-5309-328

4
ด.ช.ไทโกะ ราชอุ่น ชื่อเล่น ไทโกะ
ที่อยู่ : 08 หมู่ที่ 8 ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : เรี ยนรู้ตลอดเวลา
FB : ไทโกะ สายหมอบ

7
ด.ช.ภคนนท์ จิตรมาศ ชื่อเล่น แคน
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 1 ต.น�้ำปลีก อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อยากเป็นครู
FB : น้องแคน จิตรมาศ, โทร. 094-661-5162

10
ด.ช.เสริ มทรัพย์ ไชยแสง ชื่อเล่น เอิร์ท
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 6 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อยากเป็นหมอ
โทร : 092-604-9764
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2
ด.ช.ปวริ ศ แก้วศรี นวม ชื่อเล่น ปลื้ม
ที่อยู่ : 120/67 หมู่ที่ 7 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
อนาคต : อยากเป็นต�ำรวจ
FB: plume berry good, โทร : 089-466-8131

5
ด.ช.ธนวัฒน์ กิวิโล ชื่อเล่น โอ๊ค
ที่อยู่ : 234/37 หมู่ที่ 12 ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
ความใฝ่ฝัน : นักฟุตบอล
FB : Oak Kiwilo ID line : Oak Kiwilo
โทร : 090-296-2348

8
ด.ช.ธนวัฒน์ คณะพัฒน์ ชื่อเล่น โฟกัส
ที่อยู่ : 33/8 หมู่ที่ 8 ต.หัวตะพาน
อ.หัวตะพาน จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อยากเป็นครู และหมอ
โทร : 062-104-6793

11
ด.ช.ยจธนา เพ้านู ชื่อเล่น ขนม
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 12 ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ต้องท�ำฝันให้ส�ำเร็จ
FB : Reqiumz emperrorx
โทร : 094-506-3194

3
ด.ช.พงษ์ธณัฐ แก้วลี
ชื่อเล่น อชิ
ที่อยู่ : 163/6 หมู่ที่ 6
ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ
37000

6
ด.ช.สตีเว่น เรื องวงศ์เวบ
ชื่อเล่น สตีเว่น
ที่อยู่ : 90/152 หมู่ที่ 20 ต.บุ่ง
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
ความใฝ่ฝัน : นักฟุตบอล

9
ด.ช.กวิน แสนมี ชื่อเล่น วิน
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 5 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อยากเป็นครู และหมอ

12
ด.ช.ศริ ณ ประเสริ ฐศรี ชื่อเล่น ออกัส
ที่อยู่ : หมู่ที่ - ต�ำบล - อ�ำเภอ จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อยากเป็นหมอ
FB : ศริ ณ ประเสริ ฐศรี
โทร : 098-570-2213

13
ด.ช.ภาสกร หนองรั้ง ชื่อเล่น ภี
ที่อยู่ : - หมู่ที่ -ต�ำบล - อ.ลืออ�ำนาจ
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ท�ำใจให้สะอาด
อนาคต : ต�ำรวจ
FB : ภาสกร หนองรั้ง

14
ด.ช.ภูริ นทร์ หนองรั้ง ชื่อเล่น ภู
ที่อยู่ : - หมู่ที่ -ต�ำบล - อ.ลืออ�ำนาจ
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
อนาคต : อยากเป็นนักธุรกิจ
โทร : 095-685-7870

16
ด.ญ.โชติรส ดอกแก้ว ชื่อเล่น เปียโน
ที่อยู่ : 464 หมู่ที่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : อนาคตไกล ต้องไปให้ถึง
อนาคต : อยากเป็นครู
FB : paino dokkeaw

ด.ช.พงษ์พญา อาจกมล ชื่อเล่น มาร์คเกอร์
ที่อยู่ 142 หมู่ที่ 5 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
อนาคต : อยากเป็นต�ำรวจ
FB : มาร์ค สายบันเทิง

17
ด.ญ.พิมพ์ชนก อุนะบุตร ชื่อเล่น ไข่มุก
ที่อยู่ : 337 หมู่ที่ 18 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ท�ำดีได้ดี
อนาคต : อาชีพอิสระ

19
ด.ญ.จิรัชญา พงศ์นา ชื่อเล่น โอปอ
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 13 ต.สร้างนกทา
อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ท�ำวันนี้ ให้ดีที่สุด
อนาคต : อยากเป็นหมอ
FB : jiratchaya pongna, โทร : 080-295-7609

15

18
ด.ญ.มนัสขวัญ บุญแปลง ชื่อเล่น แก้ม
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 1 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : ความพยายามอยู่ที่ ไหน
ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น
อนาคต : นายร้อยต�ำรวจหญิง
FB : มนัสขวัญ บุญแปลง, โทร: 098-193-1264

20
ด.ญ.ชุติมา หลาวแก้ว ชื่อเล่น กิ๊ฟ
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 8 ต.นายม อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อาชีพอิสระ
FB : กิ๊ฟ เสร่อ

22
ด.ญ.ริ นรดา แสงนวล ชื่อเล่น กิ่งแก้ว
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 5 ต.นาผือ อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
คติประจ�ำใจ : อย่ากลัวล้มทั้งที่ ไม่ได้เริ่ มต้น
อนาคต : อยากเป็นหมอ
FB : วินสิ ัย สียาเทพ, โทร.085-113-4152

21
ด.ญ.วิลาวัลย์ พลธิแสง ชื่อเล่น แก้ม
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ - ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อยากเป็นหมอ
FB: แก้มมม, โทร : 080-652-3106

23
ด.ญ.สุดาพร งามวงศ์ ชื่อเล่น เอิ้น
ที่อยู่ : 47 หมู่ที่ 6 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม
จ.อ�ำนาจเจริ ญ 37000
อนาคต : อยากเป็นซิสเตอร์
FB : Aurn sudaporn
โทร : 092-849-3937
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โรงเรียนอาเวมารีอาอำ�นาจเจริญ AVE MARIA AMNATCHAROEN SCHOOL

หลักสูตร
ที่เปิดสอน

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครระดับชั้น

หลักสูตรสามัญ หลักสูตร IEP (Intensive English Program)
เน้นการพัฒนา ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น
โดยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเละเน้นวิชาคณิตศาสตร์

วันเวลารับสมัคร วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ห้องธุรการ อาคารประถมศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-523-118, 080-734-9407 www.aveamnat.ac.th

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน เเละค่าธรรมเนียมอื่น ประจำ�ปีการศึกษา 2563
อนุบาล 1

รายการ

อนุบาล 2-3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
(บุตรข้าราชการเบิกได้)

2,400

2,400

2,400

2,400

2,100

2,100

700
2,500
600

2,500
600

700
2,500
500
600

2,500
500
600

3,000
1,000
800
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ห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

2.
3.
4.
5.
6.

ค่าเครื่องใช้เเรกเข้า
ค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์
ค่าเรียนดนตรี-คีย์บอร์ด
ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ,
Phonics
7. ค่าเรียนภาษาจีน
8. ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ

10.ค่าบัตรประจำ�ตัวนักเรียน
11.ค่าวารสาร
12.ค่าสมาชิก ชมรมผู้ปกครอง
13.ค่าคู่มือนักเรียน
14.ค่าบำ�รุงห้องสมุด,
บำ�รุงสถานที่, ค่าวัสดุฝึก
15.ค่าสมัคร
รวม (นักเรียนเก่า)
รวม (นักเรียนใหม่)

ภาคเรียนละ

✤ เตรียมอนุบาล (ก่อนวัยเรียน) อายุ 2 ขวบขึ้นไป
✤ อนุบาล 1 อายุครบ 3 ขวบ ก่อน 16 พฤษภาคม 2560
✤ อนุบาล 2 อายุครบ 4 ขวบ ก่อน 16 พฤษภาคม 2559
✤ อนุบาล 3 อายุครบ 5 ขวบ ก่อน 16 พฤษภาคม 2558
✤ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
*หมายเหตุ
✤ 28 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ (ป.1-6)
ประกาศผลในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.
✤ 30-31 มีนาคม 2563 จำ�หน่ายเเบบเรียนทุกระดับชั้น
*ค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียนใหม่ เมื่อชำ�ระเเล้วไม่สามารถเรียกคืนได้

เอกสารในการสมัคร

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (ก่อนวัยเรียน) และระดับชั้นอนุบาล
1. สำ�เนาทะเบียนบ้านและสำ�เนาสูติบัตร (นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด
3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด
4. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จำ�นวน 3 แผ่น
ระดับประถมศึกษา
1. สำ�เนาทะเบียนบ้าน และสำ�เนาสูติบัตร (นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด
3. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด
4. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จำ�นวน 3 เเผ่น
5. ปพ.1 (ระเบียนเเสดงผลการเรียน)
		 ปพ.6 (เเบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล)
		 บฟ.8 (ระเบียนสะสม)

ค่าธรรมเนียมก่อนวัยอันเรียน
รายการ

บาท/เดือน

หมายเหตุ

ค่าสมัคร

100

จ่ายครั้งเดียว เมื่อเข้าสมัครเรียน

ค่าเครื่องใช้เเรกเข้า

700

จ่ายครั้งเดียว เมื่อเข้าสมัครเรียน

ค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่าง

600

จ่ายประจำ�ทุกเดือน

-

ค่าจัดการเรียนเเละ
อบรมเลี้ยงดู

1,200

จ่ายประจำ�ทุกเดือน

400

-

200

จ่ายประจำ�ทุกเดือน

100
11,550
11,550

10,400
10,400

ค่าอุปกรณ์การเรียน
เสริมความรู้
เเละทักษะ
รวมเเรกเข้า

2,800

เดือนถัดไปจ่าย 2,000 บาท

5,000

1. กรณีนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ต้องชำ�ระค่าธรรมเนียมตามภาคเรียนที่ 1 (ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ)
2. ค่าบัตรประจำ�ตัวนักเรียน ระดับอนุบาล 1-3 เเละประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ่ายครั้งเดียว เมื่อสมัครเรียน

