


สารจากผู้อำานวยการ

(ซิสเตอร์รัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ

สวัสดี ท่านผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอ�านาจเจริญ และผู้อ่านทุกท่าน

	 ในนำมของโรงเรียนอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ	 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่ำน	 ที่ท่ำนได้มอบควำมไว้วำงใจ 

ให้เรำชำวอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจรญิ		ได้ดแูลเอำใจใส่บตุรหลำนของท่ำน	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในปีกำรศกึษำ	2562	นี้ 

มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	6	รุ่นที่	4	แล้ว	ในวำรสำรฉบับนี้จะแจ้งผลกำรสอบเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่	 1	 ด้วยแสดงให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำของพวกเรำตลอดระยะเวลำ	 9	 ปี	 ในกำรจัดกำร

ศึกษำทั้ง	 2	 แผนก	 คือ	 แผนกปฐมวัยและเเผนกประถมศึกษำ	 โรงเรียนอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ	 มุ่งพัฒนำ 

กำรจดักำรศกึษำในทกุ	ๆ 	ด้ำน	โดยกำรจดักจิกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำยเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

แบบโครงงำน		(Project	Approach)	ควบคูค่ณุธรรม	ให้นกัเรียนทุกคนกล้ำคดิ	กล้ำท�ำ	กล้ำแสดงออกและค�ำนงึ

ถึงคุณภำพชีวิตตำมควำมเหมำะสมของเด็กแต่ละคน	 ตำมปณิธำนของโรงเรียน	 ท่ีว่ำ	“โรงเรียนอาเวมารีอา 

อ�านาจเจริญ สร้างคนไทยรุ่นใหม่ ให้เป็นคนดี มีวินัย คนเก่งของสังคมโลก”	 มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียน 

ให้เป็นเลศิด้ำนภำษำองักฤษ	คณิตศำสตร์		และวทิยำศำสตร์	เพือ่สร้ำง	“เด็กไทยให้เป็นคนทัง้ครบ”	จำกรำงวลั

และผลงำนมำกมำยในปีกำรศึกษำ	 2562	 นี้	 แสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ	 จัดกำรศึกษำ 

ที่ประสบควำมส�ำเร็จ		และเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและผู้ปกครองทุกท่ำน

	 ทั้งน้ี	 โรงเรียนอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ	 ได้พยำยำมจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่มี

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 มีกิจกรรมที่หลำกหลำยที่นักเรียนสำมำรถน�ำไปประกอบอำชีพเสริม 

ในอนำคตได้	นกัเรยีนสำมำรถเลอืกเรยีนในสิง่ทีต่นเองชอบ	ถนดั	และเรียนรูอ้ย่ำงมคีวำมสขุเพือ่เป็นพ้ืนฐำนทีด่ี 

ในระดับสงูต่อไป	และหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเกิดประโยชน์ต่อตวันกัเรยีนและผูป้กครอง	สงัคมและประเทศชำต ิ

สืบต่อไป “เลือกคุณภาพ  เลือกอาเวมารีอาอ�านาจเจริญ”

ผลงานเเละรางวลัครู
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ผลงานเเละรางวลัครู

รางวัลเชิดชูเกียรติและความภาคภูมิใจ
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
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รางวลั ผลงาน เเละความภมูิใจ

นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสอบแข่งขันกำรประกวดโครงงำนต่ำงๆ
ในระดับจังหวัด	ระดับภำค	และระดับประเทศ
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พิธฉีลองศาสนนาม
โรงเรยีนอาเวมารอีาอ�านาจเจริญ 2562

เติมรกัเติมสขุ เรอืนจ�าอ�านาจเจริญ

กิจกรรมฉลองศาสนนามโรงเรียน “แม่พระเกียรติยกขึ้นสวรรค์”
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมกันเทิดเกียรติพระมารดามารีย์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ ของโรงเรียน

กิจกรรมเติมรักเติมสุข เพื่อเสริมสร้างแรงใจให้กับสังคม และมอบความสุขให้กับผู้ต้องขัง
 บริจาคน�้าดื่ม เสื้อผ้า เเละสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในจังหวัดอ�านาจเจริญ
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AVE GAME ครั้งที่ 9

กีฬำสีภำยใน	AVE	Game	ครั้งที่	9	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2562	กิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรียนมนี�ำ้ใจนกักฬีำ	รูแ้พ้	รูช้นะ	รู้อภยั	รู้รัก	รู้สำมคัค	ี	ในหมูค่ณะ	
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Christmas Night
 2019

	 โรงเรียนอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ	 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง	 เพ่ือเป็นกำรขอขมำ 
พระแม่คงคำที่เรำได้ใช้น�้ำ	 ได้ด่ืมกินน�้ำ	 รวมไปถึงกำรทิ้งส่ิงปฏิกูลต่ำงๆ	 ลงในแม่น�้ำ	
เป็นกำรลอยควำมทุกข์	ควำมโศก	รวมถึงโรคภัยต่ำงๆ	ให้ลอยไปกับแม่น�้ำ	และเพื่อเป็น
สิริมงคลต่อตนเอง	ครอบครัว	จัดขึ้นในวันขึ้น	15	ค�่ำ	เดือน	12	ของทุกๆ	ปี

วันลอยกระทง

    งำนวนัครสิต์มำส	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	2562	ณ	สนำมโรงเรียนอำเวมำรอีำอ�ำนำจเจริญ 
	ซึ่งเป็นเทศกำลในกำรเฉลิมฉลองเเละส่งมอบควำมสุขให้เเก่กันเเละกัน
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เข้าค่ายลูกเสือรัตนโกสินทร์จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 
ปีการศึกษา 2562
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กิจกรรมวันวิชาการแผนกอนุบาล
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กิจกรรมวันวิชาการแผนกประถมศึกษา
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Music Day

กิจกรรมการทดสอบด้านดนตรีของนักเรียนอาเวมารีอาอ�านาจเจริญ  

เมื่อนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอ�านาจเจริญ เรียนจบปีการศึกษา นักเรียนสามารถเล่นดนตรีได้คนละ 1 ชนิด 100%
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Music Day
อบรมพัฒนาครูเเละบุคลากร

ทุกๆ ปีการศึกษา คณะผู้บริหาร

เเละครูเข้ารับการอบรม

เเละพัฒนาครูเเละบุคลากร

ครบตามที่ สช. ก�าหนด
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Kids English Camp
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Congratulations 
บัณฑิตน้อย  รุ่นที่ 9
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ป.6 รุ่นที่ 4/2562
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 4

ก่อนจบทัศนศึกษาที่เขาใหญ่ life park
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ภูมิใจในก้าวเเรกของนักเรียน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอ�านาเจริญ

 สอบได้ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน จังหวัด หลักสูตร หม�ยเหตุ

1 ด.ญ.นันทิพร สิทธิโชติเลิศภักดี น้องเนิร์ส
วิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มุกดาหาร

2 ด.ช.ธีรภัทร ค�าสุข น้องเตอร์

เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์

ร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

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 อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP ได้ล�าดับที่ 1 ห้อง AP

8 ด.ช.กฤษกร หอมหวล น้องไอคิว อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

9 ด.ช.ภูรินทร์ พาป้อ น้องฟีฟ่า อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

10 ด.ญ.สิริกร สัญลักษณ์ น้องพริกไทย อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

11 ด.ญ.ไปรยา คทวณิชกุล น้องหมิว อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

12 ด.ช.ภูริพัฒน์ โสมอินทร์ น้องคิม อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

13 ด.ช.ธนกร ไชยมาตย์ น้องอ๊อบ อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

14 ด.ญ.กวิสรา บุญญา น้องเก็ท อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

15 ด.ช.ชัชพิมุข แสงธิ น้องนินจา อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

16 ด.ช.ภคนนท์ จิตรมาศ น้องแคน อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ AP

17 ด.ช.ธนภูมิ ภูมิมะนาว น้องการ์ฟิลล์ อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

18 ด.ช.ธีร์กวิน แสนมี น้องวิน อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

19 ด.ช.ยจธนา เพ้านู น้องขนม  อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

20 ด.ช.พงษ์พญา อาจกมล น้องมาร์คเกอร์ อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

21 ด.ช.อัฑฒกร บุญสวน น้องบอส อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

22 ด.ช.ภูมินทร์ สู่เสน น้องจีเนียส อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

23 ด.ช.ฐานปกรณ์ พยัคฆทา น้องกร อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

24 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีจันทร์ น้องเติ้ล อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

25 ด.ญ.ศิริรัตน์ ศิริราช น้องแพทตี้  อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์
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ภูมิใจในก้าวเเรกของนักเรียน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอ�านาเจริญ

 สอบได้ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน จังหวัด หลักสูตร หม�ยเหตุ

26 ด.ญ.ณัฐณิชากร ตาทอง น้องอิ๋ว อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ   คอมพิวเตอร์

27 ด.ญ.กมลวิษา พรมรักษ์ น้องไก่ป่า อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ คอมพิวเตอร์

28 ด.ช.รัตนภูมิ  มีทองแสน น้องเบส อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ MEP ได้ล�าดับที่ 1ห้อง MEP

29 ด.ญ.ญาณิศา กงแก้ว น้องต้นข้าว อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ MEP

30 ด.ญ.ทักษอร  จันทะเพชร น้องข้าวฟ่าง อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ MEP

31 ด.ญ.อธิติญา  สีส่วน น้องอุ๋งอิ๋ง อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ MEP

32 ด.ญ.อัตภิกญาณ์ จูมจันทร์ น้องบีม อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ MEP

33 ด.ญ.ปพิชญา จารุวาที น้องปุ๊กปิ๊ก อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ MEP

34 ด.ช.กฤตยชญ์ ศรีนาแพง น้องหฤทธิ์ อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ MEP

35 ด.ญ.ปริยากร ศิริบูรณ์ น้องอิงค์ อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ Math

36 ด.ญ.โศภิตรา ศรีทอง น้องสายน้�าริน อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ Math

37 ด.ญ.จิรัชญา พงศ์นา น้องโอปอ อ�านาจเจริญ อ�านาจเจริญ Math

38 ด.ช.สุรธัช อักษรพิมพ์ น้องไดมอนด์ เลิงนกทา ยโสธร GIP

39 ด.ช.จิรเดช ไชยสัจ น้องปังคุง เลิงนกทา ยโสธร GIP

40 ด.ญ.สุพิชญา ยาค�า 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 อ�านาจเจริญ GIP

44 ด.ญ.กัณฐารัตน์ สุพร น้องพลอย ปทุมราชวงศา อ�านาจเจริญ 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
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ร�ยชื่อผู้ได้รับร�งวัลก�รสอบแข่งขันท�งวิช�ก�ร รอบแรกระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

วิช�คณิตศ�สตร์ ระดับประถมศึกษ�

ร�ยชื่อผู้ได้รับร�งวัลก�รสอบแข่งขันท�งวิช�ก�ร รอบแรกระดับเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ประจำ�ปี พ.ศ. 2563

วิช�วิทย�ศ�สตร์ ระดับประถมศึกษ�

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เหรียญร�งวัล

1   เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ ป.6    รางวัลเหรียญเงิน

2  เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ ป.6    รางวัลเหรียญเงิน

3  เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค ป.5    รางวัลเหรียญเงิน

4   เด็กหญิงณัฐชยา  อุสาห์จันทราบูรณ์ ป.5    รางวัลเหรียญทองแดง

5   เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสน ป.6    รางวัลเหรียญทองแดง

ลำ�ดับ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เหรียญร�งวัล

1  เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา ป.6    รางวัลเหรียญทอง

2  เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์ ป.6    รางวัลเหรียญทอง

3  เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี ป.6    รางวัลเหรียญทอง

4  เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง ป.5    รางวัลเหรียญทอง

5  เด็กหญิงภัทรพร  ทานุมา ป.5    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  เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา ป.5    รางวัลเหรียญเงิน

19  เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา ป.6   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
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ผลก�รสอบ สสวท.รอบที่ 2

 ด.ช.ธนปกรณ์ ทองศรี (น้องโอโซน)  ป.3/1 ผ่�นก�รคัดเลือกนักเรียนเข้�รับเหรียญร�งวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

 ทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจ�าปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 ด.ญ.หทัยพร ทองพุ่ม (น้องเดียร์) ป.3/1 ผ่�นก�รคัดเลือกนักเรียนเข้�รับเหรียญร�งวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

 ทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจ�าปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 และรอไปสอบภาคปฏิบัติ

ก�รแข่งขันคว�มส�ม�รถท�งวิช�ก�ร ครั้งที่ 8 (STEM 8 TH) ของโรงเรียนอนุบ�ลอำ�น�จเจริญ

 ด.ช.ธนปกรณ์ ทองศรี ป.3/1 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ก�รสอบแข่งขันโครงก�รประเมินและพัฒน�สู่คว�มเป็นเลิศ

ท�งคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ (TEDET)

 ด.ช.เสฏฐวุฒิ สกลไชย (น้องออโต้) ป.5/1 ได้รับร�งวัลระดับจังหวัด วิช�คณิตศ�สตร์เกียรติบัตร

                                             พร้อมทุนก�รศึกษ� 2,000 บ�ท

ก�รสอบวัดคว�มรู้ในวิช�ต่�งๆ ของบริษัทเสริมปัญญ�

วิช�คณิตศ�สตร์ นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด 

 1. เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม  ระดับชั้น ป.3

 2. เด็กช�ยเสฏฐวุฒิ สกลไชย ระดับชั้น ป.5

 3. เด็กหญิงกฤติย�ภรณ์ ก�ญจนสิงห์ ระดับชั้น ป.6

วิช�วิทย�ศ�ตร์ นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด 

 1. เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม ระดับชั้น ป.3

วิช�ภ�ษ�ไทย นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด

 1. เด็กหญิงธนวันต์ สุภ�ษร ระดับชั้น ป.2

 2. เด็กหญิงหทัยพร ทองพุ่ม ระดับชั้น ป.3

 3. เด็กหญิงปวริศ� กัลย�พันธ์ ระดับชั้น ป.4

 4. เด็กหญิงพิชญ�ภ� ทองเกตุ ระดับชั้น ป.5

 5. เด็กหญิงนันทิพร สิทธิโชติเลิศภัคดี ระดับชั้น ป.6

วิช�สังคมศึกษ� นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด

 1. เด็กหญิงชนิด�ภ� ด่�นไทยวัฒน� ระดับชั้น ป.5

 2. เด็กช�ยธนกร  ไชยม�ตย์ ระดับชั้น ป.6

วิช�ภ�ษ�อังกฤษ  นักเรียนได้อันดับ 1 ของจังหวัด

 1. เด็กหญิงนภัสมน หม�ยทอง  ระดับชั้น ป.2

 2. เด็กช�ยเสฏฐวุฒิ สกลไชย ระดับชั้น ป.5
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เมื่อถึงวันที่ครูต้องกล่ำวลำ....
	 ขอแสดงควำมยินดีกับลูกๆป.6/1ที่รักทุกคน	 เฝ้ำคิดทบทวนกับสิ่งต่ำงๆที่เกิดขึ้นมำกมำย
ในโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนที่เธอบ่นมำเสมอว่ำ	 กำรบ้ำนเยอะ	 คุณครูดุจังเลย	 แต่ในวันนี้	 เม่ือ
เด็กๆ	ต้องจำกลำกับโรงเรียนแห่งนี้	โรงเรียนแห่งแรกที่เธอได้เข้ำมำศึกษำเล่ำเรียน	ควำมรู้สึกมัน 
กลบัต่ำงจำกทกุครัง้ทีผ่่ำนมำทีแ่ห่งนี	้ครเูองกไ็ด้มอบสิง่ต่ำงๆ	ให้กบัลกูๆ	ทกุคนไม่ว่ำจะเป็นเพือ่น 
ที่ดีในยำมทะเลำะกัน	 เป็นพี่คอยปลอบเมื่อทุกข์ใจ	และที่ส�ำคัญควำมรู้พื้นฐำนที่จะช่วยสร้ำงเธอ 
ให้เป็นเยำวชนที่ดีของชำติ	จำกวันนี้ขอให้ลูกๆของครูจงจดจ�ำวันเวลำดีๆ	ที่เรำเคยใช้ชีวิตร่วมกัน
ร่วมสุขร่วมทุกข์	ควำมทรงจ�ำมำกมำยเกิดขึ้น	ณ	ที่แห่งนี้	
	 หลำยครั้งในชีวิตของเรำต้องเลือก	 ระหว่ำง	“ตามใจตัวเอง” กับการ “ชนะใจตัวเอง” 
แต่กำรชนะใจตวัเองคอื	คณุสมบัติของผูป้ระสบควำมส�ำเรจ็	ครคูนนีเ้ป็นก�ำลงัใจให้ลกูเสมอนะคะ	

นางสาวพัชรี บุตรสาร	(T.Bombam),	086-8710696,	Line	:	putcharee4007

T. Monic

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.	
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ด.ช.กฤษกร  หอมหวล ชื่อเล่น ไอคิว 
ที่อยู่ : 109 หมู่ 8 ต.โนนหนามแท่ง 
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
อาชีพในฝัน :  Programmer
ควำมในใจ : ขอขอบคุณคุณคร ูและคณะ
ซิสเตอร์ทุกท่ำนที่ท�ำกำรอบรมสั่งสอนและ
จัดกิจกรรมสนกุๆ ให้ผมและเพื่อนๆ ทุกคน 

ด.ช.ธนภูมิ ภูมิมะนำว ชื่อเล่น กำร์ฟิลล์  
ที่อยู่ : 62/1หมู่15 ต.เสนำงคนคิม 
อ.เสนำงคนคิม  จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 

อำชีพในฝัน : นักร้อง
ควำมในใจ :  ขอบคุณที่ ให้ควำมรู้พวกเรำ
คอยบอกพวกเรำ สอนพวกเรำ คอยอบรม
พวกเรำ  ถ้ำจบเเล้วคิดถึงครเูเย่เลย

ด.ช.กฤตยชญ์ ศรีนำแพง ชื่อเล่น หฤทธิ์   
ที่อยู่ : 83 ม.3 ต.เสนำงคนคิม 
อ.เสนำงคนคิม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ทันตแพทย์
ควำมในใจ : ผมขอขอบคุณซิสเตอร์และคุณครู
ทุกท่ำนที่สอนมำ ขอบคุณเพื่อนๆ 
ผมจะตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีครับ

ด.ช.ธีรภัทร  ค�ำสุข ชื่อเล่น เตอร์  
ที่อยู่ : 91 ม.4 ต.นำจิก อ.มือง จ.อ�ำนำจเจริญ 
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : Chef
ควำมในใจ : คุณครทูุกคนสอนผม ท�ำให้ผม
เรียนได้ดีมำถึงปัจจุบัน และครกู็สอนได้ดี 
เข้ำใจง่ำย และโรงเรียนท�ำให้ผมรู้จักเพื่อน
มำกมำย ทั้งพี่ และน้องครับ

ด.ช.พศิน พงศ์วศิน ชื่อเล่น จั่นเจำ
ที่อยู่ : 26ม.9 ต�ำบลห้วยไร่ อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 37000   
อาชีพในฝัน :  Programmer
ควำมในใจ : รูส้ึกดี ใจที่ ได้อยู่โรงเรียนนีม้ำ 9 ป ี
เพื่อนนสิัยดี อยำกขอโทษเพื่อนที่เคยแกล้ง เเละ
อยำกให้เจอเพื่อนอยู่โรงเรียนมัธยมด้วยกันครับ

ด.ช.อภิวิชญ์  เห็มสุข ชื่อเล่น เป็นปลื้ม 
ที่อยู่ : 102/4  ต.เสนำงคนคิม อ.เสนำงคนคิม 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37290    
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ควำมในใจ : ขอบคุณซิสเตอร์และคุณครทูุกท่ำน
ที่อบรมสั่งสอนให้ผมเป็นเด็กดีและผม
จะตั้งใจเรียน เเละเป็นเด็กดีครับ

ด.ช.เลิศวรรธน์  เรืองนุ้ย ชื่อเล่น สำธุ 
ที่อยู่ : 115 หมู่ 1ต.นำจิก อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ   
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : นักการฑูต
ควำมในใจ : ที่ผมเรียนมำตั้งแต่ผมเรียนอยู่
ชั้นอนบุำลจนถึงป.6 อยำกจะบอกครทูุกคนที่สอน
ผมขอขอบคุณ ทุกคนที่ช่วยสอนผมมำ ขอบคุณ
เพื่อนทุกคนที่ร่วมทุกข์ สุขกันมำ 

ด.ช.อภิวิชญ์  แสงสว่ำง ชื่อเล่น แบงค์ 
ที่อยู่ : บ้ำนเลขที่ 85/11 ต.เสนำงคนคิม 
อ.เสนำงคนคิม จ.อ�ำนำจเจริญ 37290
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ครสูอนดนตรี
ควำมในใจ : ผมรู้สึกดี ใจที่ ได้มำเรียนที่นี ่ได้มี
เพื่อนและรุ่นน้องที่ดี มีครทูี่คอยสอนกำรบ้ำน
คอยตกัเตอืนเวลำท�ำผดิ ขอบคุณคุณทีค่อยสอนผม 

ด.ช.ปริยวิศว์  ตั้งตระกูลวงศ์ ชื่อเล่น แม็ก 
ที่อยู่ :  257 ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 37000  
 อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
ควำมในใจ : ผมเรียนที่ โรงเรียนแห่งนี ้9 ปี 
รู้สึกดี ใจและอบอุ่น มีครทูี่ดีและมีเพื่อนที่ดีครับ

ด.ช.ภูรินทร์  พำฟ้อ ชื่อเล่น ฟีฟ่ำ
ที่อยู่ : 161 หมู่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอ
ควำมในใจ : ได้มำอยู่โรงเรียนนี ้ผมได้พบเพื่อน
ที่ดีเเละครทูี่คอยสั่งสอน เเนะน�ำ ชี้เเนะผม
ผมจะตั้งใจเรียนครับ 

ด.ช.สุรธัช อักษรพิมพ์  ชื่อเล่น ไดมอนด์
ที่อยู่ : 369/1 หมู่13 ต.สำมแยก อ.เลิงนกทำ 
จ.ยโสธร 35120
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ควำมในใจ : ผมต้องขอขอบคุณครทูุกคนที่อบรม 
สั่งสอนผมมำ แนะน�ำผมให้ไปสอบแข่งขัน ขอโทษ
ครทูุกคนที่บำงที่ผมอำจจะดื้อ และไม่เชื่อฟัง

ด.ช.ศิวกร แก้วมณี ชื่อเล่น น้องริว
ที่อยู่ : 172/2 ม.1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : นักดนตรี
ควำมในใจ : โรงเรียนนี้ ได้ท�ำกำรเรียนกำรสอน
ที่นีท่�ำให้ฉันไม่เครียด มีกิจกรรมมำกมำย 
คุณครทูี่นีก่็เป็นมิตรกันทุกคน และยัง
ท�ำให้ฉันรู้จักค�ำว่ำสำมัคคีและให้อภัย
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ด.ช.รัตนภูมิ  มีทองแสน ชื่อเล่น เบส 
ที่อยู่ : 76 ม.4 ต.เสนำงคนคิม อ.เสนำงคนคิม 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37290  
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : Programmer
ควำมในใจ : เหนื่อยเยอะหน่อยนะครับ เจอเด็ก 
คนนี ้ขอบคุณมำกๆ นะครับที่ดูแลเด็กคนนี้
เป็นอย่ำงดีเสมอมำ จะอยู่ ในใจเรำตลอดไปครบั

ด.ช.ณัฐภูมินทร์ ดีแสน ชื่อเล่น ภูมิ 
ที่อยู่ : 236 ม.16 ต.สวำท อ.เลิงนกทำ 
จ.ยโสธร 35120 

อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ควำมในใจ : ขอบคุณที่สอนผมให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ผมรักโรงเรียนมำก ทั้งครู
และเพื่อน ขอขอบคุณครับคุณครู

ด.ญ.พอเพียง จันทร์ศิริ ชื่อเล่น พอเพียง   
ที่อยู่ : ต.หนองฮำง อ.ม่วงสำมสิบ 
จ.อุบลรำชธำน ี34140   
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ควำมในใจ : หนูมีควำมสุขมำกๆ ท่ี ได้อยู่
โรงเรียนนี ้มีเพื่อนเยอะมำกๆ เลยค่ะ ขอบคุณ
คุณครทูุกคนที่สอนหนูมำตลอดนะคะ

ด.ญ.ธนภรณ์  หลวงมณี ชื่อเล่น จอย 
ที่อยู่ : 34หมู่ 7 อ�ำเภอเลิงนกทำ 
จังหวัดยโสธร 35120 
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : นักธุรกิจ
ควำมในใจ : รู้สึกมีควำมสุขมำกที่ ได้อยู่โรงเรียนนี ้
        ได้ทั้งประสบกำรณ์ดีๆ ขอขอบคุณคุณครู
          ทุกคนที่สั่งสอนหนูมำโดยตลอดนะคะ

ด.ช.พุฒิเมธ สุวะสำร  ชื่อเล่น กุ๊ก 
ที่อยู่ : 121 ม.3 ต.ชำนมุำน อ.ชำนมุำน 
จ.อ�ำนำจเจริญ   
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน :  Chef
ควำมในใจ : ฉันได้พบกับเพื่อนรุ่นน้อง รุ่นพี่และ
คุณคร ู ทุกคนต่ำงช่วยเหลือกัน ให้ควำมสำมัคคี
ให้ควำมรักควำมห่วงใยครับ

ด.ญ.ญำณิศำ กงแก้ว ชื่อเล่น ต้นข้ำว
ที่อยู่ :  90/137 ม.20 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000    
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : เภสัชกร
ควำมในใจ : หนูรู ้สึกดี ใจที่ ได้อยู่ โรงเรียนนี้ 
ขอบคุณคุณครูที่คอยดูแล ขอบคุณเพื่อนท่ีคอย
ให้ก�ำลงัใจ ขอขอบคุณคณะซิสเตอร์ทีค่อยผลกัดนั

ด.ญ.ทักษอร จันทะเพชร ชื่อเล่น ข้ำวฟ่ำง
ที่อยู่ : 152 หมู่8 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : เภสัชกร
ควำมในใจ : หนูดี ใจที่ ได้เรียนอยู่ โรงเรียนนีค้ะ 
เเละก็หนูขอบคุณคุณครทูุกๆ คนที่ช่วยสั่งสอนหนู
มำจนถึงวันนีค้ะ ขอบคุณคะ

ด.ญ.เพ็ญอักษร ค�ำหงษำ ชื่อเล่น น�้ำหนำว
ที่อยู่ : 166 ม.9 บ้ำนห้วยแสง ต.ภูปอ 
อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 46000 
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอ
ควำมในใจ : รู้สึกมีควำมสุขท่ี ได้ ใช้ชีวิตร่วมกัน 
กับเพื่อนๆ คุณคร ูซิสเตอร์ และเพื่อนๆทุกๆคน
มอบประสบกำรณ์อันมีค่ำให้หนูตลอดมำ

ด.ช.จิรเดช ไชยสัจ  ชื่อเล่น ปังคุง 
ที่อยู่ : 29 ม.13  ต.สำมแยก 
อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร   
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : เภสัชกร
ควำมในใจ : ผมก็รู้สึกดีที่ ได้อยู่ โรงเรียนนีกั้บ
เพื่อนๆ และผมก็ขอขอบคุณคุณครทูี่ ได้ดูแลผม
มำตลอด และสั่งสอนมำตั้งแต่เด็กขอบคุณครับ

ด.ญ.ปริยำกร ศิริบูรณ์ ชื่อเล่น อิงค์ 
ที่อยู่ : 429/15 หมู่ 4 ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 

อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ครู
ควำมในใจ : ดี ใจที่ ได้มำอยู่โรงเรียนนี ้ดี ใจ
ที่ ได้รู้เจอครทูี่น่ำรักเจอเพื่อนๆที่ดี...
เรำจะคิดถึงกันเสมอ :)

ด.ญ.นันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี  ชื่อเล่น เนริ์ส
ที่อยู่ : 39 ม.2  ต.บุ่ง  อ.เมือง  
จ.อ�ำนำจเจริญ  37000
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอ
ควำมในใจ : รู้สึกดี ใจที่ ได้อยู่โรงเรียนนี้ 
และเป็น9 ปีที่ดีมำกๆเลยค่ะ

ด.ญ.อธิติญำ สีส่วน ชื่อเล่น อุ๋งอิ๋ง 
ที่อยู่ : 33 ม.8 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ควำมในใจ : หนูดี ใจที่ ได้เรียนอยู่โรงเรียนนีค้ะ 
เเละก็หนูขอบคุณคุณครทูุกๆคน 
ที่ช่วยสั่งสอนหนูค่ะ
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ด.ญ.กมลวิษำ พรมรักษ์ ชื่อเล่น ไก่ป่ำ 
ที่อยู่ : 90/117 หมู่.20 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ  
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : หมอศัลยกรรม
ควำมในใจ : โรงเรียนอำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ
เป็นโรงเรียนที่ดีมำก มีครอูบรบสั่งสอน นักเรียน 
เรียนดี พฤติกรรมดี เเละมีควำมสำมำรถ

ด.ญ.สิริกร สันลักษณ์  ชื่อเล่น พริกไทย 
ที่อยู่ : 20 ม.4 ต.โพธิ์ ไทร อ.ป่ำติ้ว จ.ยโสธร   

อำชีพที่ ใฝ่ฝัน :  เภสัชกร
ควำมในใจ : รูส้กึดี ใจ อบอุน่ ที่ ได้มำอยู่กับเพือ่น
คุณคร ูและพี่น้องในรั้วโรงเรียนฟ้ำขำว
(อำเวมำรีอำอ�ำนำจเจริญ) 

ด.ญ.กฤติยำภรณ์  กำญจนสิงห์ ชื่อเล่น ม้ิน
ที่อยู่ : 95 หมู่ 2 ต.นำผือ อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ   
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน :  วิศวกรรม
ควำมในใจ : ตลอดระยะเวลำท่ีอยู่ ในโรงเรียนนี้ 
หนูมีควำมสุขมำก เพรำะมีเพื่อนที่ดีและคุณคร ู
คณะซิสเตอร์ทุกท่ำนที่อบรมสั่งสอนหนูนะคะ

ด.ญ.พชิรำ บุญค�้ำจุน  ชื่อเล่น น้องข้ำวสวย 
ที่อยู่ 141/5 บ.บูรพำ ต.ไร่สีสุก 
อ.เสนำงคนคิม จ.อ�ำนำจเจริญ 
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ธุรกิจส่วนตัว
ควำมในใจ : ตั้งแต่ย้ำยเข้ำมำอยู่ ในรร.นีก็้รู้สึกด ี
ขอบคุณทีค่รท่ีูสอนพวกเรำมำ ท�ำให้เรำรูจั้กให้อภัย 
แก่กัน ขอบคุณเพือ่นทกุคนที่ ให้เรำได้เป็นเพือ่นกัน

ด.ญ.อัตภิกญำณ์ จูมจันทร์ ชื่อเล่น บีม 
ที่อยู่ : 151 ม.4 บ.โนนสูง ต.หำเสียง 
อ.เสนำงคณิคม จ.อ�ำนำจเจริญ  
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน :  แพทย์เฉพำะทำงกระดูก
ควำมในใจ : หนูดี ใจมำกเลยค่ะที่ ได้มำเรียน 
ที่ โรงเรียนนี ้คุณครนู่ำรักและใจดีทุกคนเลย
จะคิดถึงเพื่อนๆ คุณคร ูและโรงเรียนนะคะ

ด.ญ.สุนนิัทธ์  วิลัยรัตน์ ชื่อเล่น พีค 
ที่อยู่ : 249 ม.4 ต.นำหว้ำ อ.ปทุมรำชวงศำ 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000     
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน :  ครู
ควำมในใจ : ขอบคุณซิสเตอร์และคุณครูที่สอน
และให้ควำมรู้ จะตั้งใจเรียนและน�ำควำมรู้
ที่ ได้ไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะ

ด.ญ.พิมพ์ชนก พิมพ์โพธิ์  ชื่อเล่น น้องกีต้ำร์
ที่อยู่ : 150 หมู่ 9 บ้ำนหนองคล้ำ 
ต.เสนำงคนคิม อ.เสนำงคนคิม จ.อ�ำนำจเจริญ  
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ทันตแพทย์
ควำมในใจ : หนูขอบคุณคุณครทูุกท่ำนมำกนะคะ 
ทีค่อยอบรมสัง่สอนหนมูำอย่ำงดี ครบู๋อมแบ๋มน่ำรกั 
ต่อให้หนูไปเรียนต่อที่ ไหน หนูคงไม่เจอคนแบบครู

ด.ญ.ปพิชญำ จำรวุำที  ชื่อเล่น น้องปุ๊กปิ๊ก
ที่อยู่ : 208 บ้ำนพักศำลยุติธรรม ถ.สุขำภิบำล 1 
ต.บุ่ง อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ จ.อ�ำนำจเจริญ 
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ผู้พิพำกษำ
ควำมในใจ : หนดูี ใจที่ ได้เข้ำเรียนที่ โรงเรียนแห่งนี้ 
หนมีูควำมสขุเพรำะซิสเตอร์คุณครแูละเพือ่นๆ คอย
ช่วยเหลือ ย่ิงไปกว่ำนีห้นูชอบกิจกรรมวันวิชำกำร 

ด.ญ.พิมลวรรณ วะหิม  ชื่อเล่น วิว 
ที่อยู่ : 114หมู่ 3 ต.หนองข่ำ อ.ปทุมรำชวงศำ 
บ.หนองไฮน้อย จ.อ�ำนำจเจริญ 37110    
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน :  หมอ/ครู
ควำมในใจ : หนูดี ใจที่ ได้มำเรียนท่ีนี ่ มีเพื่อน 
ที่คอยเป็นก�ำลังใจให้ คอยดูแลกันเวลำที่ท้อแท้ 
หนูขอให้คร ูและเพื่อนๆ มีควำมสุขมำกนะค่ะ

ด.ญ.โศภิตรำ ศรีทอง ชื่อเล่น สำยน�้ำริน 
ที่อยู่ : 77 หมู่ 11 บ้ำนโคกนคร ต.ปลำค้ำว 
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ  
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : ครู
ควำมในใจ : อยำกขอบคุณคุณครทูกุท่ำนท่ีอบรม 
สั่งสอนหนู สอนให้เป็นคนดี แนะน�ำ ชี้แนวทำง
ชีวิต หนูจะน�ำค�ำสอนมำเปลี่ยนตนเองให้ดี

ด.ญ.ไปรยำ คทวณิชกุล ชื่อเล่น น้องหมิว
ที่อยู่ศำลจังหวัดอ�ำนำจเจริญ ถ.ชยำงกูร ต.บุ่ง 
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ
อาชีพที่ ใฝ่ฝัน : ผู้พิพำกษำ
ควำมในใจ : ตั้งเเต่เรียนที่ โรงเรียนนีม้ำ คุณครู
ทกุคนต่ำงรกั และดแูลเอำใจใส่เป็นอย่ำงดี อบรม 
ให้ควำมรู้ ในหลำยๆเรื่อง เเละได้เจอเพื่อนที่ดี
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
	 ครอูยำกจะฝำกให้ลกูศิษย์ทกุคนพงึจ�ำไว้ว่ำ	เมือ่ไหร่ทีเ่รำโตเป็นผูใ้หญ่ทีต้่องรบัผดิชอบ 

ดูแลผู้อื่น	 เรำจะรู ้ว่ำ	 เพรำะอะไร	 ครูจึงพร�่ำสอน	 พร�่ำบ่นกับนักเรียนอยู่ตลอดเวลำ	

ประสบกำรณ์จะคอยสอนเรำ	แต่ถงึอย่ำงไร	ตวัเรำเองต้องมคีวำมรบัผดิชอบ	มวีนิยัในตวัเอง	 

“คนเราถ้าเดินหลงทาง เรายังย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ถ้าเราเดินทางชีวิต 

ผดิพลาด เราอาจจะย้อนกลบัมาเริม่ใหม่ไม่ได้อกี”	ครขูอให้ลกูๆ	ของครทูกุคน	จงก้ำวเดนิ

ไปสู่โลกกว้ำงด้วยควำมเข้มแข็ง	มุ่งมั่นและไปถึงจุดหมำยที่เรำตั้งไว้

คุณครูศรัญญา ชัยยะ		ครูประจ�ำชั้น	ป.6/2
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ด.ช.ภูริพัฒน์  โสมอินทร์  ชื่อเล่น คิม
ที่อยู่ : ร้ำนรุ่งอรณุวัสดุ 2008 781-781/3
ม.9 ต.บุ่ง ถ.อรณุประเสริฐ อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
Facebook :  Kim uhhkim
ควำมตั้งใจ :  “สอบเข้ำ ม.1 ให้ได้”

ด.ช.กฤษฏิ์ฐกรณ์ เสนพันธ์  ชื่อเล่น กฤษฏิ์ 
ที่อยู่ : 218 หมู่ 11 ต.เสนำงคนคิม  
อ.เสนำงคนคิม  จ.อ�ำนำจเจริญ 37290 
Facebook :  Kritthakron Senphan
ควำมตั้งใจ :  “สอบเข้ำ ม. 1 ห้อง AP ได้
           และเป็นเด็กดี”

ด.ช.ฐำนปกรณ์ พยัคฆทำ ชื่อเล่น กร 
ที่อยู่ : 84 หมู่ 5 ต.บุ่ง  อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ  37000 
Facebook :  กรครับ
ควำมตั้งใจ :  “จะท�ำเป้ำหมำยให้ส�ำเร็จ  
    แม้จะเป็นเป้ำหมำยอะไรก็ตำม”

ด.ช.ภวนัตถ์ ศิริดุล ชื่อเล่น บอล 
ที่อยู่ : 139 หมู่ 11 ต.นำผือ 
อ.เมืองอ�ำนำจเจริญ จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
Facebook :  pueanat siridul
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจจะเข้ำ ม.1
              ได้เจอสังคมที่ดี”

ด.ช.ธนำธร แก้วหำญ ชื่อเล่น บอล 
ที่อยู่ : 155 ม.11 ต.ห้องแซง
อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120  
Facebook :  ธนำธร แก้วหำญ
ควำมตั้งใจ :  “สอบเข้ำม.1
              และท�ำให้พ่อแม่ภูมิ ใจ”

ด.ช.ธนกร ไชยมำตย์  ชื่อเล่น อ๊อฟ 
ที่อยู่ : 83 ม.12 ต.กุดปลำดุก อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
Facebook :  ธนกร ไชยมำตย์
ควำมตั้งใจ : “ให้พ่อเเม่ภูมิ ใจ ท�ำงำนดูแลพ่อแม่ได้ 
พร้อมกับสอบเข้ำห้องพิเศษให้ได้”

ด.ช.ชัชพิมุข แสงธิ  ชื่อเล่น นนิจำ 
ที่อยู่ : 231 หมู่ 9 ต.หนองข่ำ 
อ.ปทุมรำชวงศำ จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 
Facebook :  ชัชพิมุข แสงธิ
ควำมตั้งใจ : “สอบเข้ำ ม. 1 และอยำกท�ำให้
             พ่อเเม่ภูมิกับสิงที่ตั้งใจไว้”

ด.ช.ศุภชัย วุฒิสัตยำบัน ชื่อเล่น โชกุน 
ที่อยู่ : 2 หมู่ 7 บ.ค�ำกลำง  ต.โนนหนำมเเท่ง 
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  chogoon toto
ควำมตั้งใจ : “อยำกท�ำให้พ่อภูมิ ใจ
             กับสิ่งที่ผมตั้งใจไว้”

ด.ช.ภูมินทร์ สู่เสน ชื่อเล่น จีเนยีส 
ที่อยู่ : 139 หมู่ 1 ต.นำผือ 
อ.เมือง  จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  เนยีสงัย จะใครล่ะ
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจ จะเข้ำ ห้องคอมพิวเตอร์              
  ม.1 ให้ได้”

ด.ช.วีรพัด สีหำพัด ชื่อเล่น ไอซ์  
ที่อยู่ : 164 หมู่  1  ต.โนนหนามแท่ง   
อ.เมือง จ. อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  weeraphad srihaphat
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจ จะเข้ำ  ม.1ให้ได้”

ด.ช.อัฒกร  บุญสวน ชื่อเล่น บอส
ที่อยู่ : 826 หมู่  1 ต.บุ่ง  อ.เมือง 
จ. อ�ำนำจเจริญ    37000 
Facebook :  อัฒกร บุญสวน
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจ จะเข้ำ ห้องคอมพิวเตอร์  
            ม.1 ให้ได้”

ด.ช.ธนกฤต สอนเลิศ ชื่อเล่น ปลื้ม
ที่อยู่ : 119 หมู่  9  ต.โนนหนามแท่ง   
อ.เมือง จ. อ�ำนำจเจริญ    37000 
Facebook :  ปลื้มไงจะใครละ
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจสอบเข้ำ ม.1 ให้ได้
              และจะเป็นคนดีของสังคม”
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ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีจันทร์  ชื่อเล่น เติ้ล 
ที่อยู่ : 121/155 หมู่  2 ต.บุ่ง อ.เมือง
จ. อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  Nuttakit D Srichan
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจ จะเข้ำ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ม.1 ให้ได้ และเป็นคนดีของสังคม
และเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่”

ด.ญ.กวิสรำ บุญญำ ชื่อเล่น เก็ท    
ที่อยู่ : 392 หมู่ 18 ต.บุ่ง อ.เมือง    
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  saket kawisara
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจ จะเข้ำ  ม.1ให้ได้”

ด.ญ.ปพิชญำ พรพิพัฒน์ ชื่อเล่น ปอ  
ที่อยู่ : 514 หมู่ 12 ต.บุ่ง อ.เมือง  
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  ปอน้อย ดุ้กดิ๊ก
ควำมตั้งใจ :  “สอบเข้ำ ม. 1 ได้ เป็นเด็กดี        
     และเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่”

ด.ญ.กัณฐำรัตน์ สุพร 
ชื่อเล่น พลอย 
ที่อยู่ : 142 หมู่ 2 ต.นำหว้ำ 
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  P Ploy Kantharat
ควำมตั้งใจ : “สอบเข้ำ ม.1 ได้
             ท�ำให้พ่อเเม่ ภูมิ ใจ”

ด.ญ.ทิฆัมพร ยืนยง 
ชื่อเล่น เอิร์น 
ที่อยู่ : 122 ม.7 ต.นำแต้
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook : Thikumporn            
     Yuenyong 
ควำมตั้งใจ : “จะท�ำควำมฝัน
             ให้ถึงที่สุด”

ด.ญ.พลอยชมพู จำรสุันต์ 
ชื่อเล่น พลอย 
ที่อยู่ : 41 ม.13 ต.สวำท 
อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 35120 
Facebook : Ploychompu
             Jarusan 
ควำมตั้งใจ : “จะท�ำให้พ่อ
       มีควำมสุขและไว้ว่ำงใจ”

ด.ญ.ปุณรดำ กำฬจันทร์ 
ชื่อเล่น แพน     
ที่อยู่ : 229 หมู่ 15 
ต.เสนำงคนคิม อ.เสนำงคนคิม 
จ.อ�ำนำจเจริญ 3705  
Facebook : punrada kalajan 
ควำมตั้งใจ : “อยำกท�ำให้พ่อแม่
ภูมิ ใจและสอบเข้ำห้องMEPให้ได้”

ด.ญ.ณัฐณิชำกร ตำทอง  ชื่อเล่น อิ๋ว 
ที่อยู่ : 114 ม.5 ต.ไร่สีสุก อ.เสนำงคนคิม 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37290
Facebook :  Nutnichagorn Tathong  
ควำมตั้งใจ : “อยำกท�ำให้พ่อแม่ภูมิ ใจ
             และสอบเข้ำห้องพิเศษ ให้ได้”

ด.ญ.สุพิชญำ ยำค�ำ ชื่อเล่น ซำเวียร์ 
ที่อยู่ : 135 ม.9 ต.สำยเเยก อ.เลิงนกทำ 
จ.ยโสธร 35120 
Facebook :  Supichaya S yakum
ควำมตั้งใจ : “จะตั้งใจเรียนตั้งใจท�ำทุกๆอย่ำง
ปรับตัวให้ดีขึ้นให้พ่อเเม่ภูมิ ใจ ท�ำฝันให้เป็นจริง”

ด.ญ.ศิริพร ปัททุม ชื่อเล่น อั้ม  
ที่อยู่ : 41 หมู่ 12 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  ศิริพร ปัททุม
ควำมตั้งใจ :  “สอบเข้ำ ม. 1 ได้ และ
มีควำมรับผิดชอบในตนเอง ท�ำให้พ่อเเม่ภูมิ ใจ”

ด.ญ.ปริชญำ พรพิพัฒน์ ชื่อเล่น ป่ำน  
ที่อยู่ : 514 หมู่ 12 ต.บุ่ง อ.เมือง  
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  -
ควำมตั้งใจ :  “สอบเข้ำ ม. 1 ได้ และเป็นคนดี
ของสังคม และเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่”

ด.ช.อิทธิศักดิ์ ตันวัฒนเสรี ชื่อเล่น บำส
ที่อยู่ : 251 หมู่ 9 ต.ค�ำเขื่อนแก้ว  
อ.ชำนมุำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37110 
Facebook :  Htisak Tanwattanaseree
ควำมตั้งใจ :  “สอบเข้ำ ม.1 ได้
     เเละเป็นเด็กดีของพ่อเเม่”

ด.ญ.ศิริรัตน์ ศิริรำช ชื่อเล่น แพทตี้
ที่อยู่ : 313 หมู่ 20 ต.บุ่ง อ.เมือง  
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
Facebook :  Sirirar Sirilart
ควำมตั้งใจ :  “ตั้งใจ จะเข้ำ  ม.1ให้ได้
    และท�ำให้พ่อภูมิ ใจกับสิ่งที่ตั้งใจไว้”
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/3
	 “A	good	plan	today	is	better	than	a	perfect	plan	tomorrow.”	

แผนที่ดีของวันนี้	ย่อมดีกว่ำแผนที่สมบูรณ์แบบของวันหน้ำ

...หนึง่ปีกำรศกึษำกบักำรเรยีนรู	้ถ้ำจะว่ำเป็นเวลำทีย่ำวนำน	กจ็ะมบีำงคนกล่ำวว่ำยงัมอีะไร

อีกหลำยอย่ำงที่ยังไม่ได้ลงมือท�ำและอำจจะสำยไปแล้ว

…ก้ำวแรกแห่งควำมส�ำเร็จของนักเรียนได้ส�ำเร็จแล้ว	 ซิสเตอร์ก็ขอแสดงควำมยินดี 

กบันกัเรยีนทกุคนและขอให้นกัเรยีนทุกคนจดจ�ำสิง่ทีด่ีๆ 	ทีไ่ด้จำกโรงเรยีนแห่งนี	้และจดจ�ำ

สิง่ทีผ่ดิพลำดซึง่ไม่อำจกลบัไปแก้ไขได้ไว้เป็นบทเรยีน	จงขยนัและพำกเพยีรเพือ่ควำมส�ำเรจ็

ของชีวิต	“จงหมั่นสร้างแต่ความดี อย่าแข่งขันเพื่อความเก่งอย่างเดียว เพราะถ้าเก่ง 

แต่ไม่ดีก็น่าเสียดายความเก่ง”	ขอให้พวกหนูประสบแต่ควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรเรียน	และ

ทุกๆ	 ด้ำน	 ก้ำวออกสู่โลกกว้ำง	 จงมีสติอยู่ตลอดเวลำ	 คิดก่อนพูด	 พูดหลังคิด	 คิดแล้วท�ำ	 

ท�ำแล้วคิด	คิดแล้วพูด	พูดแล้วคิด	พระอวยพรคะ...

ซิสเตอร์ยุพิน ศิลาโคตร 	คุณครูประจ�ำชั้น	ป.6/3
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ด.ช.ปภังกร คลังแสง ชื่อเล่น อำซำน 
ที่อยู่ : 393/1 หมู่ที่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง  
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
อำชีพที่ ใฝ่ฝัน : E-sport 
โทร : 083-5309-328

ด.ช.ไทโกะ รำชอุ่น ชื่อเล่น ไทโกะ 
ที่อยู่ : 08 หมู่ที่ 8 ต.เสนำงคนคิม 
อ.เสนำงคนคิม จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : เรียนรู้ตลอดเวลำ 
FB : ไทโกะ สำยหมอบ

ด.ช.ภคนนท์ จิตรมำศ ชื่อเล่น แคน 
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 1 ต.น�้ำปลีก อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
อนำคต : อยำกเป็นครู  
FB : น้องแคน จิตรมำศ, โทร. 094-661-5162

ด.ช.เสริมทรัพย์ ไชยแสง ชื่อเล่น เอิร์ท 
ที่อยู่ : 176 หมู่ที่ 6 ต.ป่ำก่อ อ.ชำนมุำน 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
อนำคต : อยำกเป็นหมอ
         โทร : 092-604-9764

ด.ช.ยจธนำ เพ้ำนู  ชื่อเล่น ขนม 
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 12 ต.เสนำงคนคิม
อ.เสนำงคนคิม จ.อ�ำนำจเจริญ 37000 
คติประจ�ำใจ : ต้องท�ำฝันให้ส�ำเร็จ  
FB : Reqiumz emperrorx 
โทร : 094-506-3194

ด.ช.ศริณ ประเสริฐศรี  ชื่อเล่น ออกัส 
ที่อยู่ : หมู่ที่  -  ต�ำบล - อ�ำเภอ -  
จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 37000  
อนำคต : อยำกเป็นหมอ  
FB : ศริณ ประเสริฐศรี  
โทร : 098-570-2213

ด.ช.ธนวัฒน์ คณะพัฒน์ ชื่อเล่น โฟกัส 
ที่อยู่ : 33/8 หมู่ที่ 8 ต.หัวตะพำน 
อ.หัวตะพำน จ.อ�ำนำจเจริญ 37000   
อนำคต : อยำกเป็นคร ูและหมอ  
โทร : 062-104-6793

ด.ช.กวิน แสนมี ชื่อเล่น วิน 
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 5 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000   
อนำคต : อยำกเป็นคร ูและหมอ  

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

ด.ช.สตีเว่น เรืองวงศ์เวบ 
ชื่อเล่น สตีเว่น 
ที่อยู่ : 90/152 หมู่ที่ 20 ต.บุ่ง 
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
ควำมใฝ่ฝัน : นักฟุตบอล

ด.ช.ปวริศ แก้วศรีนวม ชื่อเล่น ปลื้ม 
ที่อยู่ : 120/67 หมู่ที่ 7 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : ใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  
อนำคต : อยำกเป็นต�ำรวจ
FB: plume berry good, โทร : 089-466-8131   

ด.ช.พงษ์ธณัฐ แก้วลี  
ชื่อเล่น อชิ 
ที่อยู่ : 163/6 หมู่ที่ 6 
ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 
37000 
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ด.ช.ภำสกร หนองรั้ง ชื่อเล่น ภี  
ที่อยู่ : - หมู่ที่ -ต�ำบล - อ.ลืออ�ำนำจ                     
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : ท�ำใจให้สะอำด  
อนำคต : ต�ำรวจ
FB : ภำสกร หนองรั้ง

ด.ญ.โชติรส ดอกแก้ว ชื่อเล่น เปียโน  
ที่อยู่ : 464 หมู่ที่ 4 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : อนำคตไกล ต้องไปให้ถึง  
อนำคต : อยำกเป็นครู
FB : paino dokkeaw

ด.ญ.จิรัชญำ พงศ์นำ ชื่อเล่น โอปอ  
ที่อยู่ : 38 หมู่ที่ 13 ต.สร้ำงนกทำ
อ.เมือง จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : ท�ำวันนี้ ให้ดีที่สุด  
อนำคต : อยำกเป็นหมอ
FB : jiratchaya pongna, โทร : 080-295-7609

ด.ญ.รินรดำ แสงนวล ชื่อเล่น กิ่งแก้ว 
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 5 ต.นำผือ อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : อย่ำกลัวล้มทั้งที่ ไม่ได้เริ่มต้น  
อนำคต : อยำกเป็นหมอ
FB : วินสิัย สียำเทพ, โทร.085-113-4152

ด.ญ.สุดำพร งำมวงศ์  ชื่อเล่น เอิ้น 
ที่อยู่ : 47 หมู่ที่ 6 ต.นำเวียง อ.เสนำงคนคิม 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000   
อนำคต : อยำกเป็นซิสเตอร์
FB : Aurn sudaporn
โทร : 092-849-3937

ด.ญ.วิลำวัลย์ พลธิแสง ชื่อเล่น แก้ม  
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ - ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
อนำคต : อยำกเป็นหมอ  
FB: แก้มมม, โทร : 080-652-3106

ด.ญ.ชตุิมำ หลำวแก้ว ชื่อเล่น กิ๊ฟ  
ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 8 ต.นายม อ.เมือง  
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000    
อนำคต : อำชีพอิสระ  
FB : กิ๊ฟ เสร่อ

ด.ญ.พิมพ์ชนก อุนะบุตร ชื่อเล่น ไข่มุก  
ที่อยู่ : 337 หมู่ที่ 18 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : ท�ำดีได้ดี
อนำคต : อำชีพอิสระ

ด.ญ.มนัสขวัญ บุญแปลง ชื่อเล่น แก้ม
ที่อยู่ : 1 หมู่ท่ี 1 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพำน
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : ควำมพยำยำมอยู่ที่ ไหน 
      ควำมส�ำเร็จอยู่ที่นั่น 
อนำคต : นำยร้อยต�ำรวจหญิง 
FB : มนัสขวัญ บุญแปลง, โทร: 098-193-1264

ด.ช.ภูรินทร์ หนองรั้ง ชื่อเล่น ภู  
ที่อยู่ : - หมู่ที่ -ต�ำบล - อ.ลืออ�ำนำจ                     
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : ใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  
อนำคต : อยำกเป็นนักธุรกิจ
โทร : 095-685-7870

ด.ช.พงษ์พญำ อำจกมล ชื่อเล่น มำร์คเกอร์  
ที่อยู่ 142 หมู่ที่ 5 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ�ำนำจเจริญ 37000  
คติประจ�ำใจ : ฝันให้ไกล ไปให้ถึง  
อนำคต : อยำกเป็นต�ำรวจ
FB :  มำร์ค สำยบันเทิง

31



โรงเรียนอาเวมารีอาอ�านาจเจริญ AVE MARIA AMNATCHAROEN SCHOOL

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันเวล�รับสมัคร วันจันทร์-เส�ร์ เวล� 08.00-16.00 น. 

ห้องธุรก�ร อ�ค�รประถมศึกษ� 

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม 045-523-118, 080-734-9407 www.aveamnat.ac.th

 หลักสูตรสามัญ หลักสูตร IEP (Intensive English Program) 

เน้นการพัฒนา ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น

โดยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเละเน้นวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตร
ที่เปิดสอน

เปิดรับสมัครระดับชั้น

✤	 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

*หม�ยเหตุ

✤	 28 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ (ป.1-6)

	 ประกาศผลในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.

✤	 30-31 มีนาคม 2563 จ�าหน่ายเเบบเรียนทุกระดับชั้น

*ค่�ธรรมเนียมก�รเรียนนักเรียนใหม่ เมื่อชำ�ระเเล้วไม่ส�ม�รถเรียกคืนได้

1.	กรณีนักเรียนในภาคเรียนที่	2	ต้องชำาระค่าธรรมเนียมตามภาคเรียนที่	1	(ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ)

2.	ค่าบัตรประจำาตัวนักเรียน	ระดับอนุบาล	1-3	เเละประถมศึกษาปีที่	1-6	จ่ายครั้งเดียว	เมื่อสมัครเรียน

อัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รเรียน เเละค่�ธรรมเนียมอื่น ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2563

ร�ยก�ร

อนุบ�ล 1 อนุบ�ล 2-3 ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-6

ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2 ภ�คเรียนที่ 1 ภ�คเรียนที่ 2

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

   (บุตรข้าราชการเบิกได้)
2,400 2,400 2,400 2,400 2,100 2,100

2. ค่าเครื่องใช้เเรกเข้า 700 - 700 - - -

3. คา่อาหารกลางวัน-อาหารว่าง 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000

4. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ - - 500 500 1,000 1,000

5. ค่าเรียนดนตรี-คีย์บอร์ด 600 600 600 600 800 800

6. ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ, 

 Phonics
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

7. ค่าเรียนภาษาจีน 500 500 500 500 1,000 1,000

8. ค่าห้องเรียนปรับอากาศ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

9. ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 - 200 - 200 -

10.ค่าบัตรประจ�าตัวนักเรียน 150 - 150 - 150 -

11.ค่าวารสาร 100 - 100 - 100 -

12.ค่าสมาชิก ชมรมผู้ปกครอง 100 - 100 - 100 -

13.ค่าคู่มือนักเรียน - - - - 100 -

14.ค่าบ�ารุงห้องสมุด, 

 บ�ารุงสถานที่, ค่าวัสดุฝึก
200 - 200 - 400 -

15.ค่าสมัคร 100 - 100 - 100 -

รวม (นักเรียนเก่�) 9,350 8,500 9,600 9,000 11,550 10,400

รวม (นักเรียนใหม่) 10,050 8,500 10,550 9,000 11,550 10,400

ห้องเรียนภ�ษ�อังกฤษเข้มข้น (IEP) ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1-6

ภาคเรียนละ 5,000

เอกส�รในก�รสมัคร

ระดับชั้นเตรียมอนุบ�ล (ก่อนวัยเรียน) และระดับชั้นอนุบ�ล

 1. ส�าเนาทะเบียนบ้านและส�าเนาสูติบัตร (นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด

 3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด

 4. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จ�านวน 3 แผ่น

ระดับประถมศึกษ�

 1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน และส�าเนาสูติบัตร (นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด

 3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (บิดา-มารดา) อย่างละ 1 ชุด

 4. รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว จ�านวน 3 เเผ่น

 5. ปพ.1 (ระเบียนเเสดงผลการเรียน) 

  ปพ.6 (เเบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล)

  บฟ.8 (ระเบียนสะสม)

ค่�ธรรมเนียมก่อนวัยอันเรียน

ร�ยก�ร บ�ท/เดือน หม�ยเหตุ

ค่าสมัคร 100 จ่ายครั้งเดียว เมื่อเข้าสมัครเรียน

ค่าเครื่องใช้เเรกเข้า 700 จ่ายครั้งเดียว เมื่อเข้าสมัครเรียน

ค่าอาหารกลางวัน 

อาหารว่าง

600 จ่ายประจ�าทุกเดือน

ค่าจัดการเรียนเเละ

อบรมเลี้ยงดู

1,200 จ่ายประจ�าทุกเดือน

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เสริมความรู้

เเละทักษะ

200 จ่ายประจ�าทุกเดือน

รวมเเรกเข้� 2,800 เดือนถัดไปจ่�ย 2,000 บ�ท


