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	 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ดำาเนินการจัดการศึกษา	 เข้าสู่ปีที่	 38	 ตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งและ

เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2525	 คณะผู้บริหาร	 คณะครูและบุคลากรทุกคนต่างร่วมมือกัน

พัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน	 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ	 เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกมิติ	 ที่เด่น

คุณธรรมและเลิศลำ้าทางด้านวิชาการ

	 ในปีการศึกษา	 2562	 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ	 	 โดยศูนย์คุณธรรม

(องค์การมหาชน)	 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก	 รอบที่	 4	 โดยสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	 หรือ	 สมศ.	 และได้ผ่านการประเมินเพื่อ

ขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน	ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่	ครั้งที่	2		สิ่งนี้เป็นการรับรองแก่ทุกๆ	

ท่านว่า	โรงเรียนต่างมุ่งมั่นในพันธกิจของการจัดการศึกษาอบรมอย่างดีเสมอมา	เพื่อให้ผลการพัฒนานี้

ได้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย	ให้พวกเป็นทั้งคนดีและคนเก่งของสังคม	ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน	

คือ	รัก-เมตตา	ซื่อสัตย์	กตัญญู	อยู่อย่างพอเพียง

	 ในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณ	คณะครู	 บุคลากร	 ผู้ปกครองและผู้มีส่วนในการสนับสนุนโรงเรียนอย่าง

ดีเสมอมา	 พวกเราขอสัญญาและตั้งใจที่จะทำาพันธกิจการจัดการศึกษานี้อย่างดี	 เพื่อรับใช้สังคมตราบ

นานเท่านาน

	 ขอพระเจ้าประทานพระพร	และขอพระแม่มารีย์	องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	ได้ปกปักรักษาทุกท่าน	

ให้เปี่ยมด้วยความรักและสันติสุข	ประสบความสำาเร็จ	ความเจริญตลอดไป

	 	 	 	 	 	 	 	 				(บาทหลวง	สุรชัย			เจริญพงศ์)

	 	 	 	 	 	 	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	/	ผู้จัดการ	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
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	 ความดีไม่มีคำาว่า	“สิ้นสุดฉันใด”	การพัฒนาก็ไม่เคยมีคำาว่า	“พอ”	ฉันนั้น		โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

เป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนได้มาตรฐาน	 	 บูรณาการได้ตรงและสอดคล้องกับหน่วย

การเรียนรู้	 	 ผู้เรียนได้เรียนรู้สัมผัส	 	 และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง	 เพื่อผู้เรียนจะได้รู้จักคิดวิเคราะห์

สร้างสรรค์รู้จักแก้ปัญหา	 และมีความคิดริเริ่มอย่างรอบคอบ	 อย่างมีวิจารณญาณ	 เป็นสถานศึกษาที่

มีระบบการพัฒนาเป็นระบบมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย	 สภาพแวดล้อม	 ร่มรื่น	 และการจัดการ

เรียนรู้ที่เอื้ออำานวยให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	สมกับวัยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง	เช่น

เดียวกันมีความสุขด้วย	 บรรลุผลสำาเร็จเกิดที่ตัวผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ทำาให้ผู้เรียนมีจิตสำานึก	

ใฝ่เรียนรู้	 มีความคิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหา	 อย่างมีวิจารณญาณ	 	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 	 รู้จักการ

ทำางานเป็นทีม	มีความซื่อสัตย์	และมีจิตอาสา	ในทุก	ๆด้าน

	 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้ตระหนัก	และเล็งเห็นความสำาคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำาเนินและสนับสนุนในทุก	ๆ	ด้านเพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้บุคลากร

ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข	 มีอุดมคติในการวางรากฐานการศึกษา	 เพ่ืออนาคตของตนเอง		

เพ่ือนำาความสำาเร็จและความภาคภูมิใจไปสู่พ่อแม่ท่ีท่านรอคอย	

	 และท้ายท่ีสุดขอขอบคุณท่านผู้ปกครองท่ีมอบความหวังความสำาเร็จของบุตรหลานไว้ในความดูแล

เอาใจใส่บุตรไว้ท่ีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 	 ขอพระแม่มารีย์ปกปักรักษาและอำานวยพรให้ครอบครัวมีความ

สุขมีความก้าวหน้าในการดำาเนินชีวิตตลอดไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ซิสเตอร์จำานันท์		ไพรงาม)

	 	 	 	 	 	 	 													ผู้อำานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์



บรรณธิการขอคุย (Editor Talk’s)
	 สวัสดีครับ	พบกับ	“วารสารมารีย์อนุสรณ์”	ฉบับประจำา
ปีการศึกษา	2562	วารสารฉบับนี้ได้รวมรวมข้อมูล		ภาพ		กิจกรรม	
ความสำาเร็จ	และเรื่องราวต่าง	ๆ	ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ตลอด
ปีการศึกษา	2562		เพื่อเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ	
ให้ทุกท่านได้ทราบข่าวคราว		ความเคลื่อนไหว			และได้ชื่นชมกับ
ความสำาเร็จของพวกเรา	“ชาวฟ้า-ขาว”
	 ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน	คณะผู้บริหาร	คณะครู	
ผู้ปกครอง		นักเรียน	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนช่วย
เหลือโรงเรียนมาโดยตลอด	จนส่งผลให้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดมา

บาทหลวงสุรชัย			เจริญพงศ์	 นางปิยะนุช	สังข์ทองหลาง
ซิสเตอร์จำานันท์		ไพรงาม		 นายจตุพล		อ่อนสีทัน	
นางสาวสุภารัตน์		เหลืองรัตนวิมล นางสาวพรทิพย์	สะอาดรัมย์
นางพิศมัย		นพคุณ	 นายสมบัติ	พิมพ์จันทร์			
นางภริตพร		นวลเท่า	 	

นางสาวสุภารัตน์		เหลืองรัตนวิมล
นางสาวปิยะมาศ		ทองทั่ว								นางวิลาวัลย์			บุญนำาพา
นายสมบัติ		พิมพ์จันทร์											นางสาวรพีพร	จำาปาพันธ์
นางดวงจันทร์			ชุบรัมย์										นางสาวมะลิ			ทนกระโทก
นางลำาเพยพรรณ		พิมพ์จันทร์			นางสาวปิยะนุช		ทองทั่ว
นางสาวพรทิพย์		สะอาดรัมย์				นางสาวดวงใจ		แสนกล้า
นางสมพิศ		หมวดประโคน							นางสาววรลักษณ์		กีรัตน์
นางปาริชาติ		วาปีโส														นางสาวภาริณี		วรรณทวี
นายสมจิตร		เวียงใต้														นางอุไรวรรณ		ธนูศร
นายวิรัช		หมวดประโคน									นายสุพจน์		มูลรังษี

นางภริตพร			นวลเท่า	 	นางรวงทอง			ศรีศุภมิตร
นางสาวดวงใจ			แสนกล้า	 	นางสาวชัญญานุช		เกิดผล

โรงพิมพ์วินัยการพิมพ์		เลขที่	.
 

พระบรมราโชวาท	ร.9	ร.10	 		 	
สารจากผู้จัดการ	 		 	 	
พบผู้อำานวยการ     
พิชิตความสำาเร็จทางการเรียน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 		 	
คณะกรรมบอร์ดบริหารโรงเรียน			 	
มาลัยเกียรติยศ		 		 	
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์	 		 	
37	ปีที่มารีย์อนุสรณ์	 	
ลูกมารีย์	เลื่องชื่อระบือนาม		 		
รอบรั้วฟ้าขาว	ชาวมารีย์อนุสรณ์	
การศึกษาระดับปฐมวัย	 		 	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 		 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์			 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 		 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	 	 	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 	
กิจกรรมเรียนรู้	Coding	และ	Robot	 	 	
ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	 	
ทำาเนียบนักเรียนชั้นอนุบาล	3	
ทำาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ทำาเนียบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากร

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

พิสูจน์อักษร

ออกแบบและจัดพิมพ์
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ÃÍ§¼Ù�ÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ½�ÒÂÇÔª¡ÒÃ 
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พบรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ 

 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	 มีกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 รู้จักการแสวงหาความรู้	 เพื่อพัฒนาความสามารถให้มีทักษะการคิด

อย่างเป็นระบบ	 ครูทุกคนยิ่งให้ความสำาคัญกับการเรียนการสอนของนักเรียน	 ปรับเปลี่ยนการสอนโดย

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น	 ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดของตน

ควบคู่กับการอบรมบ่มเพาะให้นักเรียนได้เป็นคนดีเป็นคนฉลาดรู้เป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี	 ใส่ใจสังคม

มีความรับผิดชอบส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

สังคม	จนมีผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องในทุกด้านสมดังเป็นลูกมารีย์		รักเมตตา		ซื่อสัตย์		กตัญญู		

อยู่อย่างพอเพียง
นางสาวสุภารัตน์		เหลืองรัตนวิมล

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชการ



คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
      บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์ 
      
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียน 
         ประธานคณะกรรมการ 

                   
             นายกมล   พลแสน        นายพีระวัฒน์   เศวตรพัชร์   นางนุศรา  ชะปูเสน  
      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

                              
     นางสาวสภุารัตน์  เหลืงรัตนวิมล                            นางสาวจำนันท ์ ไพรงาม 

        รองผู้อำนวยการ/ผู้แทนคร ู      ผู้อำนวยการโรงเรียน / เลขานุการ	

นายพีระวัฒน์		เศวตรพัชร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนุศรา		ชะปูเสน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกมล	พลแสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสุภารัตน์		เหลืงรัตนวิมล
รองผู้อำานวยการ/ผู้แทนครู

นายครองศักดิ์	นิติไชยไรจน์
ผู้แทนผูู้ปกครอง

นางสาวจำานันท์		ไพรงาม
ผู้อำานวยการโรงเรียน	/	เลขานุการ

บาทหลวงสุรชัย		เจริญพงศ์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	/	ผู้จัดการโรงเรียน

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
      บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์ 
      
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียน 
         ประธานคณะกรรมการ 

                   
             นายกมล   พลแสน        นายพีระวัฒน์   เศวตรพัชร์   นางนุศรา  ชะปูเสน  
      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

                              
     นางสาวสภุารัตน์  เหลืงรัตนวิมล                            นางสาวจำนันท ์ ไพรงาม 

        รองผู้อำนวยการ/ผู้แทนคร ู      ผู้อำนวยการโรงเรียน / เลขานุการ	

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
      บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์ 
      
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียน 
         ประธานคณะกรรมการ 

                   
             นายกมล   พลแสน        นายพีระวัฒน์   เศวตรพัชร์   นางนุศรา  ชะปูเสน  
      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

                              
     นางสาวสภุารัตน์  เหลืงรัตนวิมล                            นางสาวจำนันท ์ ไพรงาม 

        รองผู้อำนวยการ/ผู้แทนคร ู      ผู้อำนวยการโรงเรียน / เลขานุการ	

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
      บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์ 
      
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียน 
         ประธานคณะกรรมการ 

                   
             นายกมล   พลแสน        นายพีระวัฒน์   เศวตรพัชร์   นางนุศรา  ชะปูเสน  
      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    
 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

                              
     นางสาวสภุารัตน์  เหลืงรัตนวิมล                            นางสาวจำนันท ์ ไพรงาม 

        รองผู้อำนวยการ/ผู้แทนคร ู      ผู้อำนวยการโรงเรียน / เลขานุการ	
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มาลัยเกียรติยศ
ได้รับรางวัล  “ครูดีศรีสังฆมลฑล”  ประจำาปีการศึกษา  2562

นางสาวพรทิพย์		สะอาดรัมย์

นางนัตยา		โซ่ไธสง

นางอุไรวรรณ		ธนูศร นางสาวยุพา		ชุ่มเสนา นางสาวมะลิ		ทนกระโทก

นางมนทกานต์		ดาทอง นางสมพิศ		หมวดประโคน

นางสาวอาภากรณ์		สุวรรณพันธ์ นางสาวจรรยา		คนชุม
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 ไดร้บัรางวลั  “นักวจิยัดเีดน่ระดบัอาชวีะ-สถานศกึษา”   
ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 
 
 
 

 
 

 
ไดร้บัรางวลั  “การแขง่ขนักฬีาอาวโุสแห่งชาต ิ คร ัง้ที ่ 2”  ประจ าปีการศกึษา  

2562 
 
 
 
 
 

 
 

ไดร้บัรางวลั  “ครดูศีรเีอกชน”  ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 

 
 
 

 
 
 

นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 

นายวิรัช  หมวดประโคน 
รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาว่ายน้ำ 

นางสาววันทนา  แผ้วพลสง 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแบดมินตันหญิงเดี่ยว 

นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา 

นางวิลาวัลย์  บุญนำพา นางสาวพัชรินทร์  พวงเพ็ชร 

นางธนู  ชนะศึก 

นางเยาวมาลย์  บุญผาง 

ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเอกชน”
ประจำาปีการศึกษา 2562

 ไดร้บัรางวลั  “นักวจิยัดเีดน่ระดบัอาชวีะ-สถานศกึษา”   
ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 
 
 
 

 
 

 
ไดร้บัรางวลั  “การแขง่ขนักฬีาอาวโุสแห่งชาต ิ คร ัง้ที ่ 2”  ประจ าปีการศกึษา  

2562 
 
 
 
 
 

 
 

ไดร้บัรางวลั  “ครดูศีรเีอกชน”  ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 

 
 
 

 
 
 

นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 

นายวิรัช  หมวดประโคน 
รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาว่ายน้ำ 

นางสาววันทนา  แผ้วพลสง 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแบดมินตันหญิงเดี่ยว 

นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา 

นางวิลาวัลย์  บุญนำพา นางสาวพัชรินทร์  พวงเพ็ชร 

นางธนู  ชนะศึก 

นางเยาวมาลย์  บุญผาง 

 ไดร้บัรางวลั  “นักวจิยัดเีดน่ระดบัอาชวีะ-สถานศกึษา”   
ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 
 
 
 

 
 

 
ไดร้บัรางวลั  “การแขง่ขนักฬีาอาวโุสแห่งชาต ิ คร ัง้ที ่ 2”  ประจ าปีการศกึษา  

2562 
 
 
 
 
 

 
 

ไดร้บัรางวลั  “ครดูศีรเีอกชน”  ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 

 
 
 

 
 
 

นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 

นายวิรัช  หมวดประโคน 
รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาว่ายน้ำ 

นางสาววันทนา  แผ้วพลสง 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแบดมินตันหญิงเดี่ยว 

นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา 

นางวิลาวัลย์  บุญนำพา นางสาวพัชรินทร์  พวงเพ็ชร 

นางธนู  ชนะศึก 

นางเยาวมาลย์  บุญผาง 

 ไดร้บัรางวลั  “นักวจิยัดเีดน่ระดบัอาชวีะ-สถานศกึษา”   
ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 
 
 
 

 
 

 
ไดร้บัรางวลั  “การแขง่ขนักฬีาอาวโุสแห่งชาต ิ คร ัง้ที ่ 2”  ประจ าปีการศกึษา  

2562 
 
 
 
 
 

 
 

ไดร้บัรางวลั  “ครดูศีรเีอกชน”  ประจ าปีการศกึษา  2562 

 
 

 
 
 

 
 
 

นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว 

นายวิรัช  หมวดประโคน 
รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาว่ายน้ำ 

นางสาววันทนา  แผ้วพลสง 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแบดมินตันหญิงเดี่ยว 

นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา 

นางวิลาวัลย์  บุญนำพา นางสาวพัชรินทร์  พวงเพ็ชร 

นางธนู  ชนะศึก 

นางเยาวมาลย์  บุญผาง 

นางสาวปิยะนุช		ทองทั่ว

นายวิรัช		หมวดประโคน
รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาว่ายนำ้า

นางเยาวมาลย์		บุญผาง

นางธนู		ชนะศึก นางสาวยุพา		ชุ่มเสนา

นางวิลาวัลย์		บุญนำาพา นางสาวพัชรินทร์		พวงเพ็ชร

นางสาววันทนา		แผ้วพลสง
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภท

แบดมินตันหญิงเดี่ยว

 ได้รับรางวัล  “นักวิจัยดีเด่นระดับอาชีวะ-สถานศึกษา”
ประจำาปีการศึกษา  2562

ได้รับรางวัล “การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2” 
ประจำาปีการศึกษา 2562
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ได้รับรางวัล  “ครูผู้สอนดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น”  
ประจำาปีการศึกษา  2562

นางสาวพิมรดา		แวดล้อม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิลาวัลย์		บุญนำาพา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายจักรภัทร		ศรีอินทร์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชลละดา		ชิวรัมย์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธรรมธาราธาร		เข็มบุปผา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวดวงใจ		แสนกล้า
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยุพา		ชุ่มเสนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสายสุณี		เขียวรัมย์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธัญญลักษณ์		แก้วอำาไพ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

นางธนู		ชนะศึก
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
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นางสาวอัจฉรา		เคยพุดซา
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

นางสาวโสรญา		ศรีอุเป
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรพีพร		จำาปาพันธ์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมจิตร		เวียงใต้
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประชาสันต์		สำาเรียนรัมย์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวปิยะนุช		ทองทั่ว
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรินทร์		พวงเพ็ชร
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
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       โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ หมายถึง  สถานศึกษาที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  และผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง 
ๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติการที่พึ่งประสงค์ใน
เชิงบวก ได้อย่างยั่งยืน  และนำไปขยายผลสู่เครือข่ายต่าง ๆ  ให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนเพื่อส่งผล
ต่อส่วนรวมในการพัฒนาประเทศชาตต่อไป 

   

     หลักการ 
• ระเบิดจากข้างใน ด้วยความสมัครใจและเต็มใจจะพัฒนา 

เป็นโรงเรียนคุณธรรม  ทุกคนควรตระหนักแลม่ันใจในคุณค่า และ 
ความสำคัญของการมีคุณธรรม  ซ่ึงจะช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนอยู่ 
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยอาศัย    คณะผู้บริหาร  คณะครูเป็น 
ฐานในการขับเคลื่อนสู่ผู้เรียน 

• ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกคนในโรงเรียนร่วมกันทำ เป็น 
การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยร่วมกันคิด  วางแผนร่วมกันทำ และร่วม 
กันประเมินผลร่วมกัน  รับผลประโยชน์เพื่อขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึง 
ประสงค์ให้หมดไปจากโรงเรียน 

• มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และใช้นวัตกรรมที่ 
หลากหลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา นำผลมาปรับปรุงเพื่อหาวิธี 
พัฒนาให้ดีขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงงาน ทั้ง 
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความย่ังยืน 
 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

						โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์	หมายถึง		สถานศึกษาที่ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน		ผู้ปกครอง		ชุมชน		และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	มี
ส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง	ๆ	ทั้งภายใน	และภายนอกโรงเรียน	ซึ่งเป็นการนำาไป
สู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติการที่พึ่งประสงค์ในเชิงบวก	ได้อย่างยั่งยืน		และนำาไปขยายผลสู่เครือข่ายต่าง	ๆ	ให้พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนเพื่อส่งผลต่อส่วนรวมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

	 •	ระเบิดจากข้างใน	ด้วยความสมัครใจและเต็มใจจะพัฒนา
เป็นโรงเรียนคุณธรรม		ทุกคนควรตระหนักและมั่นใจในคุณค่า	และ
ความสำาคัญของการมีคุณธรรม		ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยอาศัย		คณะผู้บริหาร		คณะครูเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนสู่ผู้เรียน
	 •	 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกคนในโรงเรียนร่วมกันทำา	เป็น
การปฏิบัติด้วยตนเอง	โดยร่วมกันคิด		วางแผนร่วมกันทำา	และร่วม
กันประเมินผลร่วมกัน		รับผลประโยชน์เพื่อขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ให้หมดไปจากโรงเรียน
	 •	 มีการติดตามประเมินผลอย่างสมำ่าเสมอ	และใช้นวัตกรรมที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา	นำาผลมาปรับปรุงเพื่อหาวิธี
พัฒนาให้ดีขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 •	 มีการกำาหนดแผนการดำาเนินงาน	แผนงาน	โครงงาน	ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว	เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

หลักการ
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-		กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน	เศษอาหารเป็นศูนย์

-		โครงการล้างจานคือล้างใจ

-		หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม

-		กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเนี่ยน	เพื่อส่งเสริม

			ให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการเงิน

-		กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด

-		พัฒนาโปรแกรมทำาเนียบคนดี	มีจิตอาสา

			เพื่อส่งเสริมความดี	(http://tscore.ms.ac.th)

-		โครงการมารีย์ร่วมจิต	เสริมชีวิตให้ชุมชน

-		โครงการธนาคารขยะ	(ย่อ	และแยกขยะ)	

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

การกระจายอำานาจ

การมีส่วนร่วม

การระดมความคิดเห็น

การเสริมแรงขวัญและกำาลังใจ

การนำาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือสื่อ

1

2

3

4

5
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สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10
 2-3	 กรกฎาคม	 2562	 :	 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 ได้รับเชิญจากศูนย์คุณธรรมในการนำาเสนอ

นิทรรศการ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม	ในงาน	สมัชชาคุณธรรม	ระดับ

ชาติ	ครั้งที่	10	ณ	ศุนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร				  
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 15-16 ธันวาคม 2562	:	ศูนย์คุณธรรม	องค์กรมหาชน	สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	จัดกิจกรรม

อบรมครอบครัวอบอุ่น	 แทนคุณแผ่นดิน	 โดยมี	 พล.อ.ศรุต	 นาควัชระ	 คณะกรรมการระดับสูง

ของศูนย์คุณธรรม	เป็นวิทยากร	ให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม		แก่ครอบครัว	และฝึกเป็นวิทยากร

ในการสอนนักเรียน	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3-4
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37 ปท่ีมารียอนุสรณ 
 

 

 

 

คุณครูดวงจันทร  ชุบรัมย 

หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปที่ 1/9 

 

 ปพุทธศักราช 2525 ดิฉันไดดันดนอพยพจากเมืองรอยเอ็ดขามจังหวัดมุงหนาสูการเปนครูอยางเต็ม

ตัวเพราะท่ีน่ีคือโรงเรียนอนุบาลมารียอนุสรณ (สมัยน้ัน)  เดินเขาสูร้ัวโรงเรียนดวยความเงียบสงบ และเปน

สถานศึกษาท่ีมีนักบวชบริหาร จึงรูสึกชอบและทําหนาท่ีครูไดรับความรักความเมตตาจากผูบริหารท่ีมีใหดิฉัน 

ซึ่งปแรกท่ีเปดทําการสอนมีนักเรียนเพียง 240 คน จนครบ 37 ป ปจจุบันมีนักเรียน 3,140 คน  

จากวันน้ันถึงวันน้ี  37 ป กับความผูกพัน และความภูมิใจกับโรงเรียนมารียอนุสรณ  ซึ่งถือไดวา

เปนบานหลังท่ีสอง ท่ีใหท้ังความรัก  ความอบอุน  ใหชีวิต  ใหทุกสิ่งทุกอยาง  แมโรงเรียนจะเปลี่ยน

ผูบริหารไปก่ีรุนแลวก็ตามการพัฒนาการเรียนการสอน  ยังมุงเนนใหผูเรียนอานออกเขียนได  คุณครูยังมี

การอบรมพัฒนาตนเองอยูเสมอ  เมื่อลูกศิษยจบออกไปแตละรุนและประสบความสําเร็จในชีวิต คุณครูก็

ภาคภูมิใจท่ีสงลูกศิษยทุกคนถึงจุดหมายปลายทาง 

 มีหลายคนถามวาทําไมสอนอยูท่ีไดนานจังเลย  ตอบไดเลยวาท่ีน่ีเปนบานหลังท่ีสอง ท่ีใหทุกสิ่งทุก

อยางเหมือนบานเกิดของคุณครู และไดมีโอกาสไดอบรมสั่งสอนลูกๆ นักเรียนเหมือนลูกตนเอง ทําใหครูรู

วาจิตวิญญาณของความเปนครูท่ีมีแตใหลูกศิษยล้ําคามากจริง ๆ คะ 

คําส้ันส้ัน ไมเลิศหรู ครูผูให   อุทิศกาย เพื่อใหคน นั้นมีคา  

ตั้งเปาหมาย  เพื่อเสริมสราง ทางปญญา  อยูดงปา  หรือหนใด ไมเกี่ยงเลย 

แมหนาวรอน  กันดาร ผานลําบาก  ครูก็จัก  ฝาฟนไป  ไมนิ่งเฉย 

ครูเหมือนเปน  ดั่งพอแม  ที่คุนเคย  ไมละเลย  หวงลูกศิษย คิดเมตตา 

ครูปลาบปล้ืม   ฉํ่าช่ืนใจ ไดเห็นศิษย  มีชีวิต  ที่เติบใหญ  ในขางหนา 

มีงานดี  มีตําแหนง  มีหนาตา  มีคุณคา  มีคุณธรรม  นําชีวัน 

ครูผูให  แนวทาง  และชีวิต   ช้ีถูกผิด  ยากจะลืม  พระคุณทาน 

ทั้งคําสอน  ใหเรียนรู  อยูทุกวัน  สารพนั  ความหวงใย  จากใจครู 

 

  ดวยรักและผูกพันจากใจ  

คุณครูดวงจันทร ชุบรัมย  
 

 

37 ปี
  ที่มารีย์อนุสรณ์

	 ปีพุทธศักราช	 2525	 ดิฉันได้ดันด้นอพยพจากเมืองร้อยเอ็ดข้ามจังหวัดมุ่งหน้าสู่การเป็นครูอย่างเต็มตัว
เพราะที่นี่คือโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์	 (สมัยนั้น)		เดินเข้าสู่รั้วโรงเรียนด้วยความเงียบสงบ	และเป็นสถานศึกษา
ที่มีนักบวชบริหาร	 จึงรู้สึกชอบและทำาหน้าที่ครูได้รับความรักความเมตตาจากผู้บริหารที่มีให้ดิฉัน	 ซึ่งปีแรกที่เปิด
ทำาการสอนมีนักเรียนเพียง	240	คน	จนครบ	37	ปี	ปัจจุบันมีนักเรียน	3,140	คน
	 จากวันนั้นถึงวันนี้		37	ปี	กับความผูกพัน	และความภูมิใจกับโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์		ซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านหลัง
ที่สอง	ที่ให้ทั้งความรัก		ความอบอุ่น		ให้ชีวิต		ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง		แม้โรงเรียนจะเปลี่ยนผู้บริหารไปกี่รุ่นแล้วก็ตามการ
พัฒนาการเรียนการสอน		ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้		คุณครูยังมีการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ		เมื่อลูก
ศิษย์จบออกไปแต่ละรุ่นและประสบความสำาเร็จในชีวิต	คุณครูก็ภาคภูมิใจที่ส่งลูกศิษย์ทุกคนถึงจุดหมายปลายทาง
	 มีหลายคนถามว่าทำาไมสอนอยูที่ได้นานจังเลย	 ตอบได้เลยว่าที่นี่เป็นบ้านหลังที่สอง	 ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เหมือนบ้านเกิดของคุณครู	 และได้มีโอกาสได้อบรมสั่งสอนลูก	ๆ	นักเรียนเหมือนลูกตนเอง	ทำาให้ครูรู้ว่าจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูที่มีแต่ให้ลูกศิษย์ลำ้าค่ามากจริง	ๆ	ค่ะ
	 คำาสั้นสั้น	ไม่เลิศหรู	ครูผู้ให	้ อุทิศกาย	เพื่อให้คน	นั้นมีค่า
ตั้งเป้าหมาย		เพื่อเสริมสร้าง	ทางปัญญา	 อยู่ดงป่า		หรือหนใด	ไม่เกี่ยงเลย
แม้หนาวร้อน		กันดาร	ผ่านลำาบาก		 ครูก็จัก		ฝ่าฟันไป		ไม่นิ่งเฉย
ครูเหมือนเป็น		ดั่งพ่อแม่		ที่คุ้นเคย		 ไม่ละเลย		ห่วงลูกศิษย์	คิดเมตตา
ครูปลาบปลื้ม			ฉำ่าชื่นใจ	ได้เห็นศิษย์	 มีชีวิต		ที่เติบใหญ่		ในข้างหน้า
มีงานดี		มีตำาแหน่ง		มีหน้าตา	 	 มีคุณค่า		มีคุณธรรม		นำาชีวัน
ครูผู้ให้		แนวทาง		และชีวิต	 	 ชี้ถูกผิด		ยากจะลืม		พระคุณท่าน
ทั้งคำาสอน		ให้เรียนรู้		อยู่ทุกวัน	 	 สารพัน		ความห่วงใย		จากใจครู

	 	 ด้วยรักและผูกพันจากใจ		
																				คุณครูดวงจันทร์		ชุบรัมย์	

คุณครูดวงจันทร์  ชุบรัมย์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
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เด็กหญิงมิ่งกมล	แก้วอรสาร

เด็กหญิงศิวนันท์	รัตนบันรินทร์

เด็กชายสุรพัศ	เสริมสุข

เด็กชายศิวกร	สะเริญรัมย์

เด็กชายทยาวุธ	สลุบพล

เด็กหญิงณัชชา	เหล่าบรรเทา เด็กหญิงสิริกัญญา	กางรัมย์ เด็กหญิงวรางค์ศิริ	ดาทอง เด็กหญิงณัฐกฤตา	เยาว์รัมย์

เด็กชายพิชาภพ	เงยวิจิตร เด็กชาย	ณัฐชนน	เขมะชิต เด็กชายก้องภพ	โพธิ์เงิน เด็กหญิงญาณันธรณ์	ศิรินุมาศ

เด็กหญิงรุจิภา	แสนศรีเชาว์พันธ์ เด็กชายพออานนท์	เรืองสุขศรีวงศ์เด็กชายณัฐกปรณ์	พรมบุตร เด็กหญิงนัทธมน	กาญจนรุจวิวิฒน์

เด็กหญิงชนิดาภา	ดวงจันทร์ เด็กหญิงขวัญจิรา	ขยันชุมนุม เด็กหญิงธนสร	เสรีสงแสง เด็กหญิงอัคนิษฐา	วัชรวรรณเวทย์

นักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

20 วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



	เด็กชายประเสริญสรรพ์	ตินตะบุระ เด็กหญิงขวัญจิรา	ขยันชุมนุม เด็กชายพันธวิศ	อัมไพพันธ์

เด็กหญิงวรรณวนัช		ลาสอนเด็กหญิงกณช์ภัช	เกตุเสม	เด็กหญิงอาทิตยา	พรมโสภาเด็กชายจีราวัฒน์		รุ่งอร่ามศิลป์

เด็กชายจีราวัฒน์		รุ่งอร่ามศิลป์

นักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 100 คะแนนเต็ม

นักเรียนที่มีผลการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561  ด้านคำานวณ 100 คะแนนเต็ม

นักเรียนที่มีผลการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561  ด้านภาษา 100 คะแนนเต็ม
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เดก็ชายธนกฤต  ขติฌานัง  
- ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง โครงการพฒันาอจัฉรยิะทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สสวท.) วชิาคณิตศาสตร ์
ประจ าปีการศกึษา 2561 
- ไดร้บัรางวลัจากโครงงานทดสอบความสามารถทางวชิาการ 
PRE – GIFTED - & EP ปี 2562 อนัดบัที ่3 ของประเทศ 
อนัดบัที ่2 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนัดบัที ่1 ของ
จงัหวดั  
- ไดร้บัรางวลัการแข่งขนัคณิตศาสตร ์ราชภฏัพระนคร แขง่ขนั
ชงิแชมป์การคดิและแกปั้ญหาคณิตศาสตร ์ครัง้ที่ 20 ไดร้บั
รางวลัเหรยีญทอง รางวลัการแขง่ขนั MATH -ENG CONTEST 
ไดร้บัเหรยีญทองพรอ้มโล่รางวลั ประจ าปี 2562 
- ไดร้บัรางวลัแขง่ขนั Multi Skills Competition หลกัสตูรพเิศษ 
ระดบัชัน้ ป.4-ป.6 ชนะเลศิ เหรยีญทอง งานแขง่ขนัทกัษะ
วชิาการและประกวดสิง่ประดษิฐน์กัเรยีนโรงเรยีนเอกชน ปี
การศกึษา 2562 
 
 

 

เดก็ชายจีราวฒัน์ รุ่งอร่ามศิลป์  
- ไดร้บัรางวลัเหรยีญทองแดง โครงการพฒันาอจัฉรยิะทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สสวท.) วชิาคณิตศาสตร ์ประจ าปี
การศกึษา 2561 
- ไดร้บัรางวลัแขง่ขนั อจัฉรยิภาพทางคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้ ป.4-
ป.6 ชนะเลศิ เหรยีญทอง งานแขง่ขนัทกัษะวชิาการและประกวด
สิง่ประดษิฐ์นกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน ปีการศกึษา 2562 
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- ไดร้บัรางวลัการแข่งขนัคณิตศาสตร ์ราชภฏัพระนคร แขง่ขนั
ชงิแชมป์การคดิและแกปั้ญหาคณิตศาสตร ์ครัง้ที่ 20 ไดร้บั
รางวลัเหรยีญทอง รางวลัการแขง่ขนั MATH -ENG CONTEST 
ไดร้บัเหรยีญทองพรอ้มโล่รางวลั ประจ าปี 2562 
- ไดร้บัรางวลัแขง่ขนั Multi Skills Competition หลกัสตูรพเิศษ 
ระดบัชัน้ ป.4-ป.6 ชนะเลศิ เหรยีญทอง งานแขง่ขนัทกัษะ
วชิาการและประกวดสิง่ประดษิฐน์กัเรยีนโรงเรยีนเอกชน ปี
การศกึษา 2562 
 
 

 

เดก็ชายจีราวฒัน์ รุ่งอร่ามศิลป์  
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เด็กชายธนกฤต  ขติฌานัง 
 -	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	โครงการพัฒนาอัจฉริยะทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(สสวท.)	วิชาคณิตศาสตร์	ประจำาปี
การศึกษา	2561
	 -	ได้รับรางวัลจากโครงงานทดสอบความสามารถทาง
วิชาการ	PRE	–	GIFTED	-	&	EP	ปี	2562	อันดับที่	3	ของประเทศ	
อันดับที่	2	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อันดับที่	1	ของจังหวัด	
	 -	ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์	ราชภัฏพระนคร	
แข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์	ครั้งที่	20	ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง	รางวัลการแข่งขัน	MATH	-ENG	CONTEST
ได้รับเหรียญทองพร้อมโล่รางวัล	ประจำาปี	2562
	 -	ได้รับรางวัลแข่งขัน	Multi	Skills	Competition	หลักสูตร
พิเศษ	ระดับชั้น	ป.4-ป.6	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	งานแข่งขันทักษะ
วิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน	ปีการ
ศึกษา	2562

เด็กชายจีราวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ 

	 -	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	โครงการพัฒนาอัจฉริยะทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(สสวท.)	วิชาคณิตศาสตร์	ประจำาปี

การศึกษา	2561

	 -	ได้รับรางวัลแข่งขัน	อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์	ระดับ

ชั้น	ป.4-ป.6	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	งานแข่งขันทักษะวิชาการและ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน	ปีการศึกษา	2562
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 ผลการแข่งขันสนามแรกของป	ี2020	รายการ	
NET	Line	Tracking	Robot	Content	2020	วันที่	
17	มกราคม	2563	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	ได้รับรางวัลขวัญใจเฟสบุ๊ค	มอบโดย
ท่าน	ดร.ชาญณรงค์	พลเยี่ยม	รองผู้อำานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.	เด็กหญิงอาทิตยา	พรมโสภา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4
2.	เด็กชายภาคิน	พรมโสภา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบแรก โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ประจำาปีการศึกษา 2562 
1.	เด็กหญิงนิชานันท์	พงศ์ศิริศักดิ์		ระดับประถมศึกษาปีที่	3

2.	เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์	พูนเกษตรวัฒนา	ระดับประถมศึกษาปีที่	3	

3.	เด็กชายกฤตินัย	เกิดมณี	ระดับประถมศึกษาปีที่	3

4.	เด็กชายณัฐภูมิ	บุญมะยา	ระดับประถมศึกษาปีที่	3

5.	เด็กหญิงพรวิภัทร	มณีเดชพสิษฐ์	ระดับประถมศึกษาปีที่	3

6.	เด็กหญิงสุภัสสร	วิเศษนคร	ระดับประถมศึกษาปีที่	6
7.	เด็กหญิงชญานิศ	จันทร์หอม	ระดับประถมศึกษาปีที่	6
8.	เด็กชายคณินณัฐ	ไพรลือชา	ระดับประถมศึกษาปีที่	6

เด็กหญิง วรินทร เลาหศิลป์สมจิตร์

 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ 

International	Singapore	Maths	Competition	(ISMC)

23วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



สรปุการศึกษาต่อนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2561 

โรงเรียน/
ห้อง 

บุรีรมัยพ์ิทยาคม 

จฬุาภรณราชวิทยาลยั 

มารียอ์นุสรณ์ 

มารียวิ์ทยา  

สุรินทรร์าชมงคล 

สุรวิวฒัน์  
นครราชสีมา 
อสัสมัชญั  ชลบุรี 

สุรนารีวิทยา 

สาธิตปทุมวนั 

เทศบาล 1 

สาธิต ฯ ม.สารคาม 

อ่ืนๆ 

รวม 
หมายเหตุ 

ห้อง SMP 

ห้องEP 

ห้อง IP 

ห้องปกติ 
ป.6/1 

2 
- 

- 
26 

1 
7 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4 
41 

 
ป.6/2 

1 
- 

- 
22 

- 
16 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
41 

 
ป.6/3 

- 
1 

- 
12 

- 
12 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8 
- 

7 
40 

 
ป.6/4 

- 
- 

- 
13 

- 
13 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

14 
41 

 
ป.6/5 

- 
- 

1 
11 

1 
13 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4 
- 

11 
41 

 
ป.6/6 

- 
- 

2 
8 

- 
11 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

18 
39 

 
ป.6/7 

- 
5 

2 
12 

- 
5 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

2 
29 

ฟุตบอล  1  คน 
ป.6/8 

2 
10 

2 
13 

- 
- 

- 
1 

- 
1 

1 
- 

- 
- 

1 
31 

 
ป.6/9 

20 
2 

- 
14 

2 
- 

- 
1 

2 
- 

- 
1 

- 
- 

2 
44 

 
รวม 

25 
18 

7 
131 

4 
77 

3 
2 

2 
1 

1 
1 

14 
- 

61 
347 

 
    

นักเรียนศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

1. โรงเรียนบุรีรมัยพ์ิทยาคม 
  จ านวน  181 คน 

 
 

- ห้อง SMP  25 คน, ห้อง EP  18  คน, ห้อง IP  7  คน 
 

 
- ห้องปกติ  131  คน 

 
2. โรงเรียนมารียอ์นุสรณ์   จ านวน 77  คน 

 
3. โรงเรียนอื่น ๆ  จ านวน  89  คน 

 

สรุปการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา  2561

24 วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 

สิรินธร

สุรวิวัฒน์ นครราชสีมา



สร
ปุก

าร
ศึก

ษา
ต่อ

นัก
เรยี

นช
ัน้ม

ธัย
มศึ

กษ
าปี

ที่ 
3 

ปีก
าร
ศึก

ษา
  2
56
1 

โรง
เรีย

น/
ห้อ

ง 
บุรี

รมั
ยพ์ิ

ทย
าค

ม 

จฬุาภรณราชวิทยาลยั 

สาธิต  ม.มหาสารคาม 

เท
ศบ

าล
 1 

วิทยาลยัเทคนิคบุรีรมัย ์

มารียว์ิทยา 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี 

โรงเรียนอื่น ๆ 

 รว
ม 

หม
าย

เห
ตุ 

ห้อง SMTE 

ห้อง IEP 

ห้องปกติ 

ห้อง GIFTFD 

ห้อง วิทย ์– กีฬา 

ห้องปกติ 

ม.3
/1 

9 
6 

10
 

1 
1 

4 
1 

- 
- 

1 
2 

9 
44

 
 

ม.3
/2 

- 
2 

19
 

- 
- 

4 
2 

2 
3 

- 
1 

7 
40

 
 

ม.3
/3 

1 
- 

8 
- 

- 
1 

3 
1 

12
 

- 
1 

12
 

39
 

 
รว

ม 
10

 
8 

37
 

1 
1 

9 
6 

3 
15

 
1 

4 
28

 
12

3 
 

 
    

นัก
เรีย

นศ
ึกษ

าต่
อใ
นร

ะด
บัม

ธัย
มศ

ึกษ
าปี

ที่ 
4 ปี

กา
รศ

ึกษ
า 2

56
2 

 
1. 
โรง

เรีย
นบุ

รีร
มัย

พ์ิท
ยา

คม
 จ า

นว
น 
 55

  ค
น 

 
 

- ห้
อง

 SM
TE

  1
0  
คน

, ห้
อง

 EP
  8

  ค
น 

 
 

- ห้
อง

ปก
ติ 

 37
  ค

น 
 

2. 
โรง

เรีย
นส

าธิ
ตม

หา
วิท

ยา
ลยั

มห
าส

าร
คา

ม 
  จ

 าน
วน

 1 
 ค
น 

 
3. 
วิท

ยา
ลยั

เท
คนิ

คบุ
รีร
มัย

 ์ จ
 าน

วน
  1
5  
คน

 
 

3. 
โรง

เรีย
นอื่

น 
ๆ 
 จ า

นว
น 
 52

  ค
น 

 

สร
ุปก

าร
ศึก

ษา
ต่อ

นัก
เร

ียน
ชั้น

มัธ
ยม

ศึก
ษา

ปีท
ี่ 3

ปีก
าร

ศึก
ษา

  2
56

1
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โครงการอบรมการผลิตสื่อประสมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืิน    
  11	พฤษภาคม	2562	:	กลุ่มงานเทคโนโลยี	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

บุคลากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อประสม	ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

เพื่อยกผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน	ทำาให้คณะครูสามารถสร้างสื่อประสม			เพื่อนำาไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา	2562	เป็นอย่างดี

26 วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



กิจกรรมอุ่นไอรัก ในอ้อมกอด   
  	เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ให้แก่นักเรียน		โดยคณะผู้บริหาร

โรงเรียน	คณะครูร่วมกันกอดมอบความรักให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1

ซึ่งได้เลื่อนชั้น	ในปีการศึกษา	เป็นการแสดงความรักเมตตา	ต่อกันและกัน

27วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 
 17 พฤษภาคม 2562 : ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

ในโอกาสเปิดปีการศึกษา  2562  เพื่อรับพระพรพระแม่มารีย์ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู่้ในปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

28 วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



  
                             ซ้อมป้องกันอัคคีภัย
17 พฤษภาคม 2562 :  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานอาคารสถานที่ ได้จัด

กิจกรรมการฝึกซ้อมอัคคีภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยวิทยากร

จากสำานักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกันและหนีอัคคีภัย หากมีเหตุจำาเป็น 

29วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
       26 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 
ประจำาปี 2562 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา  เพื่อจัดการศึกษา
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุตรหลานและ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 
           โดยมีบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นประธาน

30 วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
       26 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 
ประจำาปี 2562 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา  เพื่อจัดการศึกษา
ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุตรหลานและ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 
           โดยมีบาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นประธาน

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
 26	พฤษภาคม	2562	:	กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา	
ประจำาปีการศึกษา	2562		เพื่อให้บ้าน	วัด	ชุมชน	มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน	และการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้น

31วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 
		 25	พฤษภาคม	2562	:	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1-3	(ภาคเช้า)	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5-6	(ภาคบ่าย)	เพื่อรับทราบนโยบาย
ของโรงเรียนเกี่ยวกับการดำาเนินการ	 จัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 ด้านวิชาการด้าน
โรงเรียนคุณธรรม	ด้านการพัฒนาองค์กร	ด้านการพัฒนาครู	ด้านการเงินและ
		ด้านนโยบายกฎระเบียบของสถานศึกษา	โดยมีบาทหลวงสุรชัย	เจริญพงศ์		เป็นประธานในพิธี

32 วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



  
ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

 28	พฤษภาคม	2562	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และรับน้องใหม่	
เพื่อเป็นการแนะนำาแนวทางในการเรียน	 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม	 นักเรียนได้รับข้อมูล
พื้นฐานในการดำาเนินชีวิตในโรงเรียน	 และสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันในกิจกรรม
จากใจพี ่ถึงน้อง	ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมอันเป็นพื ้นฐานสำาคัญที ่จะเตรียมตัวเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม่	ๆ	ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

33วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



				1		มิถุนายน	2562	:	กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่	1-2	ณ	อาคารแมรี่โดม	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	โดยมีบาทหลวงสุรชัย	เจริญพงศ์	
เป็นประธาน	เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

34 วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 



      วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระพรมราชินี	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๒		คณะครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์		ร่วมพิธีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินี	ณ	สวนรมย์บุรี	๒๐๐	ปี	เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
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						กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	ปี	2562	จัดขึ้นได้้อย่างสมเกียรติเพื่อให้นักเรียน

แสดงความเคารพ		ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ	ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	โดยการตกแต่งพานไหว้ครูจากวัสดุธรรมชาติอย่างสวยงาม

พิธีไหว้ครู
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กิจกรรมวันสุนทรภู่
 26	มิถุนายน	2562	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่		และวันภาษาไทยแห่งชาต	ิ

ประจำาปีการศึกษา		2562	ในกิจกรรมได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะในการประกวดกิจกรรมวันภาษาไทย	

พร้อมการแสดง	จากนักเรียนชมรมภาษาไทย	และชมรมนาฏศิลป์		เพื่อเป็นการรำาลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่		

โดยมี	ซิสเตอร์จำานันท์		ไพรงาม		ผู้อำานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นประธานในพิธี
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      กิจกรรม “ส่งเสริมประชาธิปไตย” 
  แสดงความยินดี กับผู้สมัคร เบอร์ 1 พรรคอนาคตมารีย์ ได้รับตำาแหน่ง

ประธานนักเรียน จากการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักรียน 

ประจำาปีการศึกษา 2562 
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	 วันที่	 26	 มิถุนายน	 2562	 นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 บริเวณ

ชุมชนรอบโรงเรียน	เพื่อให้ประชาชน	ชุมชน	เยาวชน	และหน่วยงานภาคีเครือข่าย	รับรู้ตระหนักและ

เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการต่อต้านยาเสพติด	ในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด		และนักเรียน

ได้รู้โทษของยาเสพติดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

วันต้านยาเสพติดโลก
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พ่นหมอกควันกันยุง
	 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกันยุง	ทุกภาค
เรียนของปีการศึกษา	 และรณรงค์กำาจัดยุงทุกชนิดร่วมกับสาธารณสุข	 เทศบาลตำาบลชุมเห็ดและเทศบาล
ตำาบลอิสาณ	เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	เช่น	ไข้เลือดออก	

ไข้มาลาเรีย	เป็นต้น
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						โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมวัน	Big	Cleaning	Day	ประจำาปีการศึกษา	2562	เพื่อ

ส่งเสริมสุขลักษณะ	บรรยากาศการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้	น่าอยู่	

น่าเรียน	ตลอดถึงเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักและให้ความสำาคัญกับการรักษา

สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day
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	 วันที่	26	มิถุนายน	2562	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์	จัดกิจกรรม	สัปดาห์ห้องสมุด	

เนื่องในวันสุนทรภู่	วันภาษาไทย	และวันต้านยาเสพติด

สัปดาห์ห้องสมุด
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				1	กรกฎาคม	2562	:	กองลูกเสือ-เนตรนารี	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3
ร่วมพิธีสวนสนาม	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	ประจำาปี
2562		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานในพิธี

วันสถาปนาลูกเสือ
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	 วันที่	 15	 กรกฎาคม	 2562	 โรงเรียนมารีย์อนุศรจัดกิจกรรมเข้าพรรษา	 โดยมีกิจกรรม	
มอบปัจจัยบำารุงวัดแม่พระแห่งสายประคำาศักดิ์สิทธิ์	และถวายเทียน	ณ	วัดป่าเสริมสุขพัฒนา	
ต.สะแกโพรง	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์

เข้าพรรษา
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        วันที่ 24 กรกฎาคม 2562	นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	
โรคที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำาโรค	ประจำาปี	2562	ณ	ศาลาบ้านพรหมนิมิต	ตำาบลชุมเห็ด
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โครงการอบรมผู้นำาเยาวชน
 วันที่	 4-6	 กรกฎาคม	 2562	 :	 ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมาจัดโครงการอบรม

ผู้นำาเยาวชนสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์	จัดสำาหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา

และโรงเรียนพระกุมารศึกษา	 พยัคฆภูมิพิสัย	 ณ	 ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์	 อำาเภอวังนำ้าเขียว	 จังหวัด

นครราชสีมา	เพื่อฝึกเป็นผู้นำาและจิตอาสาในการสร้างแกนนำาสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  

โดยม ีพระคุณเจ้ายอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธ ี

บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์์ ผู้อำานวยการฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
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วันที่ 26 ธันวาคม 2562
		 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์นำาโดยนักเรียนแกนนำาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5/9
จัดโครงการคริสต์มาสสู่ชุมชนร่วมกับนักเรียนชมรมดนตรีและนาฏศิลป์	จัดการแสดงความ
สามารถพิเศษ	ณ	โรงเรียนบ้านโคกวัด	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์		
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย

	 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ	 2	 ขวบขึ้นไป	 เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับบุตรหลานของท่านได้มีพัฒนาการทั้ง	4	ด้าน		ความฉลาดทางปัญญา	IQ	(	Intelligence	
Quotient)	ความฉลาดทางอารมณ์	EQ	(Emotion	Quotient)	มีทักษะทางสังคม	การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น	EQ	(Emotion	Quotient)	และความฉลาดทางคุณธรรม		MQ	(Moral	Quotient)	อย่างเต็ม
ศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล

ระดับช้ันเตรียมอนุบาล 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 

โรงเรียนมารียอ์นุสรณ์ไดเ้ปิดรับนกัเรียนตั้งแต่อาย ุ2 ขวบขึ้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บับุตรหลานของ
ท่านไดมี้พฒันาการทั้ง 4 ดา้น  ความฉลาดทางปัญญา IQ ( Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotion 
Quotient) มีทกัษะทางสังคม การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น EQ (Emotion Quotient) และความฉลาดทางคุณธรรม  MQ (Moral 
Quotient) อยา่งเตม็ศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 

 
นอ้งๆ เตรียมอนุบาล 

 

  
               เตรียมอนุบาล1/1                                         เตรียมอนุบาล1/2                                  เตรียมอนุบาล1/3 

  

น้อง	ๆ	เตรียมอนุบาล

เตรียมอนุบาล1/1 เตรียมอนุบาล1/3เตรียมอนุบาล1/2																																		

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
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กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า

English	Activity																																																															 ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมวันคริสต์มาส	

กิจกรรมทัศนศึกษา	ของน้อง	ๆ	เตรียมอนุบาล	ณ		ศาลหลักเมือง	อ.เมือง	จ.บุรีรัมย์	

	เล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข				

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง										

กิจกรรมน้องๆ เตรียมอนุบาล
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การจัดประสบการณ์

	 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดการศึกษาบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบ
สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน	 การเรียนรู้จากการสัมผัสสิ่งต่าง	 ๆ	 รอบตัว	 สิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำาวันส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ	 อุปนิสัยและการเจริญเติบโต	 ทั้งด้านร่างกาย	
อารมณ์-จิตใจ	 สังคม	 และสติปัญญาอย่างถูกต้องเหมาะสม	 ช่วยให้เด็กแข็งแรง	 เฉลียวฉลาด	 คิดเป็น	 ทำาเป็น	 มี
ความสุข	 พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงสุดในอนาคต	 โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ตาม
กิจกรรมหลัก	6	กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย

การจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดการศึกษาบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน การเรียนรู้จากการสัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัว สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิด
พัฒนาการที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัยและการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้เด็กแข็งแรง เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น มีความสุข พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงสุดใน
อนาคต โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 
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การจัดกิจกรรมของเด็กระดับปฐมวัยการจัดกิจกรรมของเดก็ระดับปฐมวัย 

กิจกรรมวันไหว้คร ู
  เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครู ที่ครูช่วยอบรมให้ความรู้ ความรัก  และความเอาใจใส่ เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนา
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

 
 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่
       กิจกรรมวันสุนทรภู่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กไดเ้ห็นได้รับถึงความสำคัญด้านงานวรรณกรรมทางด้านภาษาไทย ผ่านการแสดงละคร
เรื่อง พระอภัยมณี ทำให้เด็กได้เกิดจินตนาการและได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

 

 

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา/กิจกรรมวันลอยกระทง 
        เป็นกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้เด็กรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสำคัญของชุมชนและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

 

 
หนูน้อยต่อต้านยาเสพติด 
           เป็นการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกของเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มี
ผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย 

การจัดกิจกรรมของเดก็ระดับปฐมวัย 

กิจกรรมวันไหว้คร ู
  เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครู ที่ครูช่วยอบรมให้ความรู้ ความรัก  และความเอาใจใส่ เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนา
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

 
 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่
       กิจกรรมวันสุนทรภู่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กไดเ้ห็นได้รับถึงความสำคัญด้านงานวรรณกรรมทางด้านภาษาไทย ผ่านการแสดงละคร
เรื่อง พระอภัยมณี ทำให้เด็กได้เกิดจินตนาการและได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน 

 

 

 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา/กิจกรรมวันลอยกระทง 
        เป็นกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้เด็กรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสำคัญของชุมชนและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

 

 
หนูน้อยต่อต้านยาเสพติด 
           เป็นการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกของเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มี
ผลต่อร่างกายสุขภาพอนามัย 

กิจกรรมวันไหว้ครู
  เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครู	 ที่ช่วยอบรมให้ความรู้	 ความรัก	 	 และความเอาใจใส่	 เพื่อให้เด็กได้มี

พัฒนาการทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านร่างกาย		ด้านอารมณ์-จิตใจ	ด้านสังคม	และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ

กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมวันสุนทรภู่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เห็นถึงความสำาคัญด้านงานวรรณกรรมทางด้านภาษาไทย	

ผ่านการแสดงละครเรื่อง	พระอภัยมณี	ทำาให้เด็กได้เกิดจินตนาการและได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน
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	 เด็กได้รับการส่งเสริม	พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	และเพื่อให้เด็กมีความรู้	ความเข้าใจ	ชื่นชมในศิลปะ	
วัฒนธรรม	ประเพณีที่ดีงามของไทย	และท้องถิ่น

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับปฐมวัย
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	 ส่งเสริมศักยภาพของเด็กอย่างเต็มความสามารถ	 เด็กมีความกล้าแสดงออก	มีความมั่นใจ	มีความคิดสร้างสรรค์	
และมีความภาคภูมิใจในตนเอง	(การประกวดหนูน้อยกาชาด	และการประกวดตี๋หมวย)

	 เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	ในการร่วมกิจกรรม	สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก	
ครู	ผู้ปกครอง	และชุมชน

กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

กิจกรรมกีฬาสีอนุบาลลูกรัก
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	 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	และ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เพื่อให้เด็กแสดงออกถึงความรัก	
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง	4	ด้าน	เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นอกสถานที่และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย	ส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์	สนุกสนานเพลิดเพลิน

								เพื่อสงเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา	กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กแสวงหาความรู้	สามารถแก้ปัญหาได้ตาม
วัยของเด็ก	และยังส่งเสริมจินตนาการ	ความคิดสร้างสรรค์ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

กิจกรรมวันแม่/วันพ่อ

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย/เข้าค่ายศิลปะ
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กิจกรรมยุวบัณฑิตน้อย

กิจกรรมยามเช้า 

						โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่	3	ที่สำาเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2562	

							เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรับผิดชอบ	มีระเบียบวินัย	ส่งเสริมการรักชาติ	รักความเป็นไทย	และส่งเสริม
ให้เด็กเป็นผู้นำาผู้ตาม	มีความมั่นใจในตนเอง	และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับวัย

	 	 	 	 	 	 	 จัดให้มีกิจกรรมวันคริสต์มาสมีการฉลองเพื่อระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูและยังส่งเสริมให้เด็กมีความรู้คู่
คุณธรรม	จริยธรรม	และมีจิตสาธารณในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมวันคริสต์มาส/โครงการมารีย์ร่วมจิตเสริมชีวิตให้ชุมชน



กิจกรรมวันไหว้ครู
		 เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครู	ที่ครูช่วยอบรมให้ความรู้	ความรัก	และความเอาใจ
ใส่	 เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านร่างกาย		ด้านอารมณ์-จิตใจ	ด้านสังคม	และด้านสติ
ปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ STEM & STREAMSS 

กิจกรรมวันวิชาการ Open House

			โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ระดับปฐมวัยได้จัดการเรียนรู้แบบ	STEM	&	STREAMSS	
คือการจัดสภาพการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้โดยปฏิบัติจริง	(Active	Learning)	
ซึ่งใช้การบูรณาการสาขาวิชา	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	ทักษะศตวรรษที่	21	
(อ่านออก	เขียนได้และคิดเป็น)	วิศวกรรมศาสตร์	ศิลปะ	คณิตศาสตร์	
จิตวิญญาณความมุ่งมั่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

						โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	เล็งเห็นความสำาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้	ให้มีประสิทธิภาพโดย
มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน	และเพื่อเป็นสื่อกลางให้โรงเรียน	และผู้ปกครองได้มีโอกาสส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็ก



ตัวแทนการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กระดับปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2562   
จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ

ต่าง ๆ เป็นการต่อยอดทักษะความรู้ความสามารถโดยการนำพาไปสู่เวทีระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ลำดับที่ เหรียญรางวัล 

1 การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ 1 เหรียญทอง 

2 โครงงานประดิษฐ์ 1 เหรียญทอง 

3 การวาดภาพระบายสี 1 เหรียญทอง 

4 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Speech)ห้องเรียนปกติ 1 เหรียญทอง 

5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Speech)ห้องเรียนพิเศษ 2 เหรียญทอง 

6 การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ 2 เหรียญทอง 

7 การปั้นดินน้ำมัน 4 เหรียญทอง 

8 การประกวดมารยาทไทย 2 เหรียญทอง 

9 การแข่งขันร้องเพลงไทยประกอบท่าทาง 4 เหรียญทอง 
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ตัวแทนการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กระดับปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2562   
จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะ

ต่าง ๆ เป็นการต่อยอดทักษะความรู้ความสามารถโดยการนำพาไปสู่เวทีระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ลำดับที่ เหรียญรางวัล 

1 การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ 1 เหรียญทอง 

2 โครงงานประดิษฐ์ 1 เหรียญทอง 

3 การวาดภาพระบายสี 1 เหรียญทอง 

4 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Speech)ห้องเรียนปกติ 1 เหรียญทอง 

5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Speech)ห้องเรียนพิเศษ 2 เหรียญทอง 

6 การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  กระดาษ 2 เหรียญทอง 

7 การปั้นดินน้ำมัน 4 เหรียญทอง 

8 การประกวดมารยาทไทย 2 เหรียญทอง 

9 การแข่งขันร้องเพลงไทยประกอบท่าทาง 4 เหรียญทอง 



นางสาวดวงใจ		แสนกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรรณทิพา		เสนาโนฤทธิ์
ครูประจำาชั้น	ป.1/8

นางรวงทอง		ศรีศุภมิตร
ครูประจำาชั้น	ป.2/10

นางกลิ่นแก้ว	ทะสุนทร
ครูประจำาชั้น	ป.4/9

นางภรภัทร	แก่งสันเทียะ
ครูประจำาชั้น	ป.1/10

นางวรินทร		เอิบอิ่ม
ครูประจำาชั้น	ป.3/1

นางสาววัชราภรณ์	ฉันทปัญญา
ครูประจำาชั้น	ป.5/2

นางสาวดวงพร		เข็มทอง
ครูประจำาชั้น	ป.2/6

นางสาวจิรุดาภรณ์		เพิ่มสุขพัฒน์
ครูประจำาชั้น	ป.3/2

นางภริตพร	นวลเท่า
ครูประจำาชั้น	ป.5/9

นางดวงเดือน		ศรีคุณ
ครูประจำาชั้น	ป.1/3

นางนัตยา		โซ่ไธสง
ครูประจำาชั้น	ป.2/9

นางสาวดารารัตน์	อัตโยโค
ครูประจำาชั้น	ป.4/4

นางสาวมะลิ		ทนกระโทก
ครูประจำาชั้น	ป.6/1

นางสาวชัญญานุช		เกิดผล
ครูประจำาชั้น	ป.6/3

นางสาวกัลยา		มั่งคั่ง
ครูประจำาชั้น	ม.1/2

นางสาวพิมรดา		แวดล้อม
ครูประจำาชั้น	ม.3/2

นายฐาปนัจ		ขีรัมย์
ครูพิเศษภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทำาเนียบบุคลากร
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กิจกรรมการเรียนการสอน

	 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้รวมถึงใช้ภาษา
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของภาษา	 ในแง่
ภาษาสร้างความคิด	 ภาษาทำาให้เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การใช้ภาษาอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ		ตลอดจนจัดกิจกรรมบูรณาการทั้งทักษะการฟัง	การพูด	การดู	การ
อ่านและการเขียน	 แทรกในการสอนทุกครั้งโดยจัดสัดส่วนเวลาของการทำากิจกรรมให้เหมาะสม	 พร้อม
นำาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง	ๆ	มาใช้ประกอบการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากขึ้น
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
งานมหกรรมวันวิชาการกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑลนครราชสีมา (รสน.) 

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

ลำาดับ รายการ ระดับชั้น ชื่อ – สกุล นักเรียน รางวัลที่ได้รับ

๑ การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑	–	ป.๓ เด็กหญิงภัควลัญชญ์		คำาสียา รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

๒ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.๑	–	ป.๓ เด็กหญิงขนิษฐดา		ตั้งธีระวัฒนะ เหรียญเงิน

๓ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.๑	–	ป.๓ เด็กชายธีรเมธ		วงเฟือง ชนะเลิศเหรียญทอง

๔ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรื่องจากภาพ)

ป.๑	–	ป.๓ เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

๕ การแข่งขันท่องอาขยานทำานองเสนาะ ป.๑	–	ป.๓ เด็กชายพัฒนา		มาลาทอง รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

๖ การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔	–	ป.๖ เด็กหญิงวรรณวนัช		ลาสอน รองชนะเลิศอันดับ	๒	เหรียญทอง

๗ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.๔	–	ป.๖ เด็กหญิงสุกฤตา		เรียงไธสง รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

๘ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.๔	–	ป.๖ เด็กหญิงเปรมมิกา	ไชยรินทร์ เหรียญเงิน

๙ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
(การเขียนเรียงความ)

ป.๔	–	ป.๖ เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์		โซ่ไธสง รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

๑๐ การแข่งขันท่องอาขยานทำานองเสนาะ ป.๔	–	ป.๖ เด็กหญิงพิมพ์วริดา	ไชยพรรดากุล เหรียญทอง

๑๑ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่	กลอนสี่		 ป.๔	–	ป.๖ เด็กหญิงศุภารมย์		เศรษฐปิยานนท์ เหรียญทอง

๑๒ การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงนพเก้า		ช่วยพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ	๒	เหรียญทอง

๑๓ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงพรหมพฤกษา	ฤกษ์ชัย รองชนะเลิศอันดับ	๒	เหรียญทอง

๑๔ การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงปรียาภัทร	ลาหนองแคน เหรียญเงิน

๑๕ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ	(การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงจิดาภา		สีหะวงษ์ เหรียญเงิน

๑๖ การแข่งขันท่องอาขยานทำานองเสนาะ ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงตรีดาว		ศรีทา รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

๑๗ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่	กาพย์ยานี	๑๑ ม.๑-ม.๓ เด็กหญิงปาลิตา		ครองญาติ เหรียญทอง

ระดับชั้น กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล นักเรียน ระดับ

ป.๑	–	ป.๓ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงภัควลัญชญ์		คำาสียา เหรียญทอง

ป.๑	–	ป.๓ การแข่งขันเขียนเรียงจากภาพ เด็กหญิงพิชญธิดา		พินิจ เหรียญทอง

ป.๑	–	ป.๓ การแข่งขันท่องบทอาขยาน เด็กชายพัฒนา		มาลาทอง ชนะเลิศเหรียญทอง

ป.๔	–	ป.๖ การแข่งขันเขียนเรียงความ เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์		โซ่ไธสง เหรียญเงิน

ป.๔	–	ป.๖ การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก เด็กหญิงณฐมน		เงยวิจิตร
เด็กหญิงณฤชล		ปรีฐนันท์
เด็กหญิงวชิรญาภรณ์		ภะคะโต

เหรียญทอง

ระดับชั้น กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล นักเรียน ระดับ

ม.๑	–	ม.๓ การท่องอาขยานทำานองเสนาะ เด็กหญิงตรีดาว		สีทา เหรียญทองแดง

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงนพเก้า		ช่วยพันธ์ เหรียญทอง

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ เด็กหญิงพรหมพฤกษา		ฤกษ์ชัย เหรียญเงิน

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันพินิจวรรณคดี เด็กหญิงปรียาภัทร		ลาหนองแคน เหรียญเงิน

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ เด็กหญิงจิดาภา		สีหะวงษ์ เหรียญทอง

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ เด็กหญิงต้นนำ้า		ตาไธสง
เด็กหญิงปาลิตา		คลองญาติ

เหรียญทองแดง

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันต่อคำาศัพท์ภาษาไทย เด็กหญิงจิรสยา		โพธิชัย
เด็กหญิงธนพร		เอกวุฒิวงศา

เหรียญเงิน
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ระดับชั้น กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล นักเรียน ระดับ

ป.๑	–	ป.๓ การแข่งขันท่องบทอาขยาน เด็กชายพัฒนา		มาลาทอง เหรียญเงิน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ณ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒- ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนมีผลสัมฤเมทธิ์ทางการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ 
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย  ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๒
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

วันที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ระดับชั้น กิจกรรมการแข่งขัน ชื่อ – สกุล นักเรียน ระดับ

ป.๑	–	ป.๓ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ	(เขียนเรื่องจากภาพ) เด็กหญิงพิชญธิดา	พินิจ รองชนะเลิศอันดับ	๒	เหรียญทอง

ป.๑	–	ป.๓ การแข่งขันการท่องอาขยานทำานองเสนาะ เด็กชายพัฒนา		มาลาทอง รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

ป.๑	–	ป.๓ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงภัควลัญชญ์	คำาสียา เหรียญทอง

ป.๔	–	ป.๖ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ	(เขียนเรียงความ) เด็กหญิงณัฏฐ์นรีย์		โซ่ไธสง รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

ป.๔	–	ป.๖ การแข่งขันการท่องอาขยานทำานองเสนาะ เด็กหญิงพิมพ์วริดา	ไชยพรรดากุล รองชนะเลิศอันดับ	๑	เหรียญทอง

ป.๔	–	ป.๖ การประกวดส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
(ทำาหนังสือเล่มเล็ก)

เด็กหญิงณฐมน		เงยวิจิตร
เด็กหญิงณฤชล		ปรีฐนันท์
เด็กหญิงวชิรญาภรณ์		ภะคะโต

เหรียญทอง

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เด็กหญิงนพเก้า	ช่วยพันธ์ ชนะเลิศเหรียญทอง

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ	(เขียนเรียงความ) เด็กหญิงจิดาภา		สีหะวงษ์ ชนะเลิศเหรียญทอง

ม.๑	–	ม.๓ การแข่งขันการท่องอาขยานทำานองเสนาะ เด็กหญิงตรีดาว		สีทา ชนะเลิศเหรียญทอง

ม.๑	–	ม.๓ การประกวดส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
(ทำาหนังสือเล่มเล็ก)

เด็กหญิงปรียาภัทร	ลาหนองแคน
เด็กหญิงคณัชญา		ยวงรัมย์
เด็กหญิงชวารินทร์	ชูใส

ชนะเลิศเหรียญทอง

ระดับชั้น ชื่อ – สกุล ระดับ

ป.๕ เด็กหญิงวชิราภรณ์		ภะคะโต ชนะเลิศ

ป.๖ เด็กหญิงมนัสนันท์		บำารุงกุล รองชนะเลิศอันดับ	๒

ป.๖ เด็กหญิงสุภัสสร		วิเศษนคร ระดับดี

ป.๕ เด็กหญิงวริศรา		วงศ์สุขสวัสดิ์ ระดับดี

ป.๖ เด็กหญิงชนิกานต์		แท่นแก้ว ระดับดี

ป.๖ เด็กหญิงชญานิศ		จันทร์หอม ระดับดี

ป.๖ เด็กชายธนดล		เฮงขวัญ ระดับดี

ป.๖ เด็กชายชิษณุพงศ์		หงษ์คำามี ระดับดี

ป.๖ เด็กชายธนโชติ		สมบรูณ์การ ระดับดี



จากความสำาเร็จ สู่ความภาคภูมิใจของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันท่องอาขยานทำานองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 – 3

ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

การทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ประจำาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนางรอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

	 เด็กชายภัษฎา				คงบัว	 รางวัลชนะเลิศ

	 เด็กหญิงรักษิณา		ไชยขันธ์	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

	 เด็กหญิงวรินทร			เลาหศิลป์สมจิตร์	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	 เด็กหญิงชญานิศ		จันทร์หอม	 รางวัลชนะเลิศ

	 เด็กหญิงณภัทร				หัศกรรณ์	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

การทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย 

ประจำาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงวชิราภรณ์			ภะคะโต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงมนัสนันท์				บำารุงกุล
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นางสมพิศ		หมวดประโคน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางดวงจันทร์	ชุบรัมย์

นางลำาเพยพรรณ	พิมพ์จันทร์ นางสาวสุรินทร	ฉลาดเจนนางสาวจตุพร	ผมทำานางสาวปานทิพย์	กล่อมรัมย์

นางสาวละอองศรี	สุขทวี นางสมพิศ		หมวดประโคน

นางสาวชลละดา	ชิวรัมย์ นางสาวยุพา	ชุ่มเสนา นางสาวพจนา	ศรีกระทุ่ม นางสาวสุภาภรณ์	แก้วน้อยนางสาวตรีรัตน์	ประทุมตรี

นางสาววชิราพรรณ	ระตาภรณ์ นางทัศนีย์	ฉำ่าสันเทียะ

นางวิจิตร	อาสาสุข

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทำาเนียบบุคลากร
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“กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์”  
	 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้นำาไปใช้ในยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการในด้านต่าง	ๆ	

กำาลังเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือนำาไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์

ทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 	 เศรษฐกิจและสังคม	 ยังช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียน	 ให้สามารถคิดอย่างมีระบบ	 มี

เหตุผล	 และสามารถแก้ปัญหา	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต	 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และช่วย

พัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย	 	จิตใจ	สติปัญญา	และอารมณ์	สามารถคิดเป็น	ทำาเป็น	แก้ปัญหา

เป็น	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมการเรียนการสอน
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ผลการสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขนสมาร์ท เบรน  จินตคณิต 
ชิงแชมป์ภาคอีสาร ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561

ผลการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2561

 อันดับที่ ชื่อ – สกุล รางวัล

 อันดับที่ ชื่อ – สกุล รางวัล

 อันดับที่ ชื่อ – สกุล รางวัล

ด.ช.พิชาภพ		เงยวิจิตร

ด.ญ.มิ่งกมล		แก้วอรสาร

ด.ช.บวร			แซ่เตีย

ด.ญ.ณัชชา		เหล่าบรรเทา

ด.ช.ก้องสกุล			ผลเจริญ

ด.ญ.ขวัญจิรา				ขยันชุมนุม

ด.ช.	บวร			แซ่เตีย

ด.ญ.ณัชชา		เหล่าบรรเทา

ด.ช.พิชาภพ			เงยวิจิตร

ด.ญ.ปณาสี		โชยรัมย์

ด.ญ.ฑิฆัมพร			กาละชิรัมย์

ด.ช.วัฒน์นภัทร		ตันติผลาผล

ด.ช.กฤชณัฐ์		ไชยสุวรรณ

ด.ญ.กิติวรา		อะเพื่อนรัมย์

ด.ญ.สุชัญญา		บุญหว่าน

ด.ญ.ทักษพร		แซกรัมย์

ด.ญ.วรัญญ์รัตน์			พูนเกษตรวัฒนา

ด.ช.กฤตภัทร		ไชยสุวรรณ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชนะเลิศ

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ชมเชย

ลำาดับที่	1

ลำาดับที่	5

ลำาดับที่	6

เหรียญทอง

เหรียญทอง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง
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การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
โรงเรียนสตรีศึกษา ปีการศึกษา 2562

เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงณภัทร  ทศกรรจ์
รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงวรินทร  เสาหศิลป์สมจิตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

1.เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา    2.เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม 3.เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา 4.เด็กหญิงณัชชา  ตั้งสกุล  
5.เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน 6.เด็กชายภูมิรพี  เพชรสุริยา  7.เด็กชายภาณภณ  ธนะนิรันดร์

1.เด็กชายรัญชน์  เขมะปัญญา      2. เด็กชายภัษฏา  คงบัว   3.เด็กชายธีรภัทร  พัฒนาประทีบ 
4. เด็กหญิงภูวษา  สครรัมย์  5. เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล 

( รางวัลชมเชย )

เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

เด็กชายธนกฤต   ขติฌานัง
รองชนะเลิศอันดับ	1

การแข่งขันวัดความรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันวัดความรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 - 5
โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2562

( รางวัลชมเชย )
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ทำาเนียบบุคลากร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรลักษณ์		กีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 นางจรรยา			คนชุม		 น.ส.อนงค์			คอนรัมย์			 น.ส.ปัณธารี		ศรีแก้ว			 น.ส.นุชรุจี		ศรีคำา

	 นางวิลาวัลย์		บุญนำาพา	 นางนภาพร		บัตรประโคน	 น.ส.ธัญจิรา	ทองเรือง				 น.ส.ดวงตา		อรุณรัมย์

	 นางมลฤดี		เฮงขวัญ			 น.ส.ศิรินันท์		ดวงนิล	 น.ส.ปวีณา	สาระถี			 นายธรรมธาราธาร	เข็มบุปผา



												ศตวรรษที่	21	เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ	วิชาวิทยาศาสตร์จึงจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง	 	 ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 	 รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน	 	 ในรูป
แบบ	STEM	ศึกษา	ที่บูรณาการ	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	เทคโนโลยีและ	วิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์	เข้าด้วยกัน	
ทำาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์	 ออกแบบและสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง	 ๆ	ด้วยตนเอง	นอกจากนี้ผู้เรียนยัง
ได้ฝึกการทำางานร่วมกันเป็นทีม	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ปลูกฝังความรักสามัคคีได้เป็นอย่างดี	

กระบวการจัดเรียนการสอน
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การอบรม	สะเต็มศึกษา

การพัฒนาบุคลากร
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถให้ทันตามยุกต์สมัยเสมอ

การอบรมการทำาเครื่องร่อน
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ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขัน	ทางวิทยาศาสตร์ในรายการต่าง	ๆ

ผลงานของเรา

	 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์	ระดับชั้นป.4-6
ระดับชาติ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
อันดับที่	21	เหรียญทอง
	 เด็กหญิงกัญจนลักษณ์	รุ่งจิวารักษ์	
								เด็กชายไรวินทร์	เหลืองเดชานุรักษ์	
								เด็กหญิงแพรพันวา	อาราม	

	 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์	
ระดับชั้น	ม.1-3	ระดับชาติ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 เด็กหญิงวรัชยา	พุสาโรนา
	 เด็กชายศาสตรา	จันทร์ภักดี
	 เด็กหญิงสุภักษร	กุมารสิงห์

					การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นป.4-6ระดับชาติ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
อันดับที่	9	เหรียญเงิน
	 เด็กชายภัษฎา	คงบัว	
	 เด็กชายคณินณัฐ	ไพรลือชา	
	 เด็กหญิงชญานิศ	จันทร์หอม
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การจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
 ชั้นประถมศึกษาตอนต้น	เน้นการเรียน	การสอนในการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย	
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง	ๆ	เข้ามาช่วยสอน	เช่น	แบบฝึกหัด	การ์ดคำาสั่ง	
บอร์ดเกม	ภาพวาด	หรือสัญลักษณ์	เป็นต้น
	 ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	เน้นการเรียนการสอนในการออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน	Scratch	เป็นการนำาซอฟต์แวร์หรือสื่อการเรียนการสอน	
เรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม
	 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขีย
โปรแกรมอย่างง่าย	เพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไป
พร้อม	ๆ	กัน

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก	ป.1-ป.3

เหรียญเงิน	งานวันการศึกษาเอกชน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น	
(Comic	Strip)	ป.4-ป.6

เหรียญเงิน	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ครั้งที่	69		ปีการศึกษา	2562	

ระดับชาติ

การแข่งขันสร้างเกมส์สร้างสร้างสรรค์	
ม.1-ม.3	เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	69	ปี
การศึกษา	2562	ระดับชาติ	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เหรียญทอง
งานวันการศึกษาเอกชน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ



ทำาเนียบบุคลากร

นางสุรัชวดี		พิริยะตระกูล

นางปรียาภรณ์		มาตหนองแวง

นางสาวรัศมี			ทิรอดรัมย์

นางเพ็ญศรี			มะนิตรัมย์

นางสาวดวงพร			พรสาร

นางมนทกานต์			ดาทอง

นางสาวยุภาพร			สอวิหก

นายจักรภัทร			ศรีอินทร์

นางสมใจ		เฮาประโคนมงคล

นางสาวอภิญญา			วิชัยรัมย์

นางสุชาดา				ประโมทะโก

นายโยธิน			เกิดสมบูรณ์

นางเมทินี		ราชวงศ์

นางสาวสายสุณี			เขียวรัมย์

นายจตุพล			อ่อนสีทัน

นางปาริชาติ		วาปิโส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 การจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะของผู้

เรียนให้สามารถเรียนรู้การดำารงชีวิตอยู่ในสังคม	 และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข	 สามารถนำาเอาความรู้	

ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน
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งามอย่างไทย

นักเรียนตัวแทนในการสาธิตการไหว้

	 กิจกรรมที่โดดเด่นของกลุ่มสาระการเรียน
รู ้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 เป็นการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยไปสู่คนรุ่นหลังโดยการจัด
กิจกรรมการไหว้	 3	 ระดับ	 เพื่อให้นักเรียนทุกระดับ
ได้ฝึกปฏิบัติการไหว้ที ่ถูกต้องตามมารยาทไทย	
จนเกิดเป็นนิสัยที ่ ีดีตามวิถีชีวิตแบบไทย	 ส่งผล
ให้นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 มีความนอบน้อม
ต่อผู้ใหญ่	 ไหว้สวยด้วยจิตใจที่งดงาม	ตามอัตลักษณ์	
4	ของโรงเรียนคือ	ลูกมารีย์รักเมตตา	ซื่อสัตย์	กตัญญู	
อยู่อย่างพอเพียง
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ผลงานที่ภาคภูมิ

 นางมนทกานต์  ดาทอง  ความศรัทธา		

ความภูมิใจในอาชีพครู	ความรู้สึกที่ได้รับเกียรติ

จากงานที่ได้รับมอบหมาย	และเต็มใจปฏิบัติด้วย

ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่	จึงทำาให้ข้าพเจ้า

ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การทำางาน	จนได้รับ

รางวัล	“	ครูดี	ศรีสังฆมณฑล	”	

งานมหกรรมวันวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำาปีการศึกษา 2562
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศอันดับที่ 1 

นางสาวสายสุณี		เขียวรัมย์
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่	4

นายจักรภัทร	ศรีอินทร์
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3

รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น” 
ประจำาปีการศึกษา 2562
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งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำาปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.4-ป.6 
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
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ทำาเนียบบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูชาวต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวภาริณี		วรรณทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเยาวมาลย์	บุญผาง

นางสาวภาริณี		วรรณทวี

นางสาวปารวี	ชมโคกกรวด

นางสาวพัชรินทร์		พวงเพ็ชร

นางสาวจิราภรณ์		ประโมทะโก

Mrs.Mary	Ann	Mercolita Mr.	Wilfredo	D.	Padoga	Jr. Mr.	Josel	Racho	F. Mr.	Charlie	Saballa	E.

นางสาวจิตรลดา		โสนะชัย นางสาวพรธีรา		การเกษ

นางสาวจันทิมา	พันธ์มณี

นางสาวพรรณี		คืนดี

นางสาวอำาไพ		เภาตะนะ

นายสาโรจน์		บูชารัมย์

นางละออง		แว่นศิลา

นางอรดี		ศรีรัตน์

นายวันชัย		ดึแฮ

นางสาววิสา		บัวลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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English Camp
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Classroom Activities

P1 and P2

P3 and P4

P5 and P6

Chinese Teacher

English  Teacher 

Thai  Teacher 



กิจกรรมพื่สอนน้อง

เด็กชายประเสริญสรรค์	ตินตะปุระ

นางเยาวมาลย์		บุญผาง นางสาวพัชรินทร์		พวงเพ็ชร

เด็กหญิงขวัญจิรา	ขยันชุมนุม เด็กชายพันธวิศ	อัมไพพันธ์

เสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร

รางวัลครูดีศรีเอกชน ปีการศึกษา 2562

นักเรียนที่มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Education Test : O – NET) 100 คะแนนเต็ม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Presentation
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมจิตร	เวียงใต้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวโสรญา	สีอุเป
ครูประจำาวิชานาฏศิลป์	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3

สาระนาฏศิลป์ สาระทัศนศิลป์

สาระดนตรี

นางสาวสุวนันท์	วันทะมาตย์
ครูประจำาวิชานาฏศิลป์	ระดับประถมศึกษาปีที่	1-3

นายกฤฤตภาส	ฉะพรรณรังษี
ครูประจำาวิชาดนตรี	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3

นายตัณติกร	สุขศรี
ครูประจำาวิชาทัศนศิลป์	ระดับประถมศึกษาปีที่	1-3

นางสาวจอมขวัญ	เจริญสูงเนิน
ครูประจำาวิชานาฏศิลป์	ระดับประถมศึกษาปีที่	4-6

นายสิริชัย	คำาพิศสมัย
ครูประจำาวิชาดนตรี	รระดับประถมศึกษาปีที่	4-6

นายสุรเสกข์	อินทร์ประโคน
ครูประจำาวิชาดนตรี	ระดับประถมศึกษาปีที่	1-3

นางสาวอินทิรา	นิเวศสวรรค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน	วิชานาฏศิลป์

นายวีระยุทธ	ทองฉาย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน	วิชาดนตรี

นางสาวปวริศา	ประไพศิล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน	วิชาดนตรี

นายกวีพงษ์	พลเสพ
ครูประจำาวิชาทัศนศิลป์	ระดับประถมศึกษาปีที่	4-6

ทำาเนียบบุคลากร
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																											 			วงโยธวาทิตมีหน้าที่บริการทั้งกิจกรรมภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอย่างสมำ่าเสมอ		จนเป็นที่ยอมรับ	เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน		และมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน	ในแต่ละ
เทศกาลหรือแต่ละโอกาส	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในด้านดนตรี	
และการทำางานเป็นกลุ่ม

กิจกรรมการเรียนการสอน
	 มุ่งเน้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถ
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน	ให้เด็กได้มีโอกาสสร้างสรรค์ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น	ปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำานึกในคุณค่าและ
ประโยชน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พร้อมทั้งนำาศิลปะมาประยุกต์ให้เกิดคุณค่าและสร้างเสริมรสนิยมที่ถูกต้อง		ซึ่งประกอบ
ด้วยวิชาทัศน์ศิลป์		วิชาดนตรี	(กีตาร์	คีย์บอร์ด		ไวโอลิน		วงโยธวาฑิต	วงโปงลาง	วงดนตรีคอมโบ้)		วิชานาฏศิลป์	

ชมรมวงโยธวาทิต
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กิจกรรมการเรียนการสอน

รางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

	ระดับประถมศึกษาปีที่1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ	ครั้งที่	69

รางวัลเหรียญทอง	กิจกรรมการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ	สพป.บร	1	
ครั้งที่	69		ปีการศึกษา	2562

งานมหกรรมวันวิชาการสังฆมณฑลนครราชสีมา	ประจำาปี	2562
ศิลป์สร้างสรรค์	ระดับชั้น	ป4-6	ชนะเลิศอันดับที่1

กิจกรรม	ประติมากรรมจากดินนำ้ามันตามจินตนาการ

กิจกรรมพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์โดยเน้นการจัดวางภาพ
แบบ	เอกภาพ	และสมดุล

กิจกรรมชมรมเข้าร่วมประกวดวาดภาพโครงการ	“ใส่สิ	สานใจ	ใฝ่สันติ”
หัวข้อ	สุขใจใต้ฟ้าใหม่รัชกาลที่	a	ครั้งที่15	/2562

เด็กชายศิลปศาสตร์	สุบินนิมิต
ชนะเลิศ	การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ		ระดับ	สพป.บร.1
		ครั้งที่		69

เด็กชายเดโชชัย	ชาวนา		
ชนะเลิศ	การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์	

การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
ปีการศึกษา	2562

รางวัลเหรียญทอง	กิจกรรมรำาวงมาตรฐาน
	ระดับประถมศึกษาปีที่1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ	สพป.บร.1		
ครั้งที่	69

รางวัลเหรียญทอง	กิจกรรมการแข่งขัน
รำาวงมาตรฐาน	ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต	1	ครั้งที่	69		ปีการศึกษา	2562
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	 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน		มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ	ร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์	และสังคม	โดยมุ่ง
เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้	ความสามารถ	ทั้งด้านวิชาการ	วิชางาน	และวิชาชีวิต	เพื่อให้สามารถดำารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	พึ่งตนเองได้	อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์	พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สาระ
การเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพ	เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน	ให้มีทักษะในการทำางาน	ทำางานเป็น	รัก
การทำางาน	ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	มีความสามารถในการจัดการ	การวางแผนออกแบบการทำางาน	และประยุกต์ใช้
ในการทำางาน	สร้างพัฒนางาน	ผลิตภัณฑ์ตลอดจนวิธีการใหม่	เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน	และการทำางาน

ทำาเนียบบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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การแข่งขันโครงงานอาชีพ	ระดับชั้น	ป.4-6

การแข่งขันโครงงานอาชีพ	ระดับชั้น	ม.1-3

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น	ม.1-ม.3

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ	
ธรรมชาติในท้องถิ่น	ระดับชั้น	ป.4-6

	 นำาเสนอผลงาน	สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และโครงงานอาชีพ	ปุ๋ยหมักอินทรีย์มารีย์คอนโดเทล 
แด่	ดร.กนกวรรณ	วิลาวัลย์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ		ในโอกาสตรวจเยี่ยมการ
เรียนการสอนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์



นายวิรัช	หมวดประโคน
ค.บ.พลศึกษา

ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นายอำานวย		สังข์ทองหลาง
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา	

นางสาวสุมิตรา	ปลื้มกมล
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา	

นายชนเทพ		สังข์ทองหลาง
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา	

นางจีระวรรณ	เดชสันเทียะ
	ศษ.บ.สุขศึกษา

นางสาววันทนา	แผ้วพลสง
ค.บ.พลศึกษา	

นางสาวนิฤมล	บุญลอย
	ค.บ.พลศึกษา	

นางสาวนิภารัตน์	ไชยริบูรณ์
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา	

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ทำาเนียบบุคลากร
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ด้านกีฬาแบดมินตัน

นักกีฬาว่ายนำ้า

นักกีฬาว่ายนำ้า

ด.ญ.	พิมพ์ลภัส	เลิศไธสง		 ด.ช.วชิรวิทย์		เขียวเมืองน้อย			ด.ช.กฤติพงศ์		หาสุข		 ด.ช.	ปัณณวิชญ์		สืบสิมมา	 ด.ญ.	พิมพ์พิศา	เลิศไธสง	 ด.ญ.มนัสนันท์	ศรีสุวงค์						  

ด.ญ.	จีรณัฏฐ์ดา	เรียบร้อย		 ด.ช.จิรพนธ์	จุลเดช		 ด.ญ.พิชญ์สินี		ศรีกิตติพาณิ	 ด.ญ.	พิชญธิดา	บุญพิมพ์		 ด.ช.จิรพงศ์	จุลเดช	 ด.ญ.ธันย์วรัชญ์	ภาสะฐิติ	 ด.ญ.	ฮโยริม	โช
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	 วิชาพลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ครบทุก
องค์ประกอบ	ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา	นอกจากจะเป็นการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงแล้ว	ยังมีวิธีการ
สอนและการจัดกิจกรรมที่สามารถทำาให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านอื่น	ๆ	เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ควบคู่กันไปได้

ชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยว	รุ่นอายุ12ปี	และรองชนะเลิศ		
อันดับ	2	ชายคู่	“เมืองแปะเกมส์”	62

การแข่งขันฟุตบอล	9	คน	อายุไม่เกิน	15	ปี	ประจำาปี	2562	
ณ.สนามหญ้าเทียม	TADA	SPORT	COMPLEX	

  วิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21

ด้านกีฬาฟุตบอล

ร่วมแข่งขันรายการ			Robinson	Street	football	ฟุตบอล	3	คน	
รุ่นอายุไม่เกิน	10	ขวบ	ชนะเลิศ	เหรียญทอง



การแข่งขันกีฬาว่ายนำ้าชิงแชมป์แห่งประเทศไทย รอบภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Thai Beverage Thailand Swimming Championships 2019

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
KHONKAEN	OPEN	TAEKWONDO	CHAVPIONSHIP

แข่งขันวันที่	6	JULY	2019		
สถานที่	CENTRALPLAZA	KHONKAEN

ด.ญ.	โจซีฟิน		โซโต้โรตริเกซ์

ด.ญ.ณณารัชชา		
พรหมเด่น

กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ															

นักวิ่งคบเพลิง																									 พิธีมอบอุปกรณ์กีฬา		 บรรยากาศการแข่งขัน												 มอบเหรียญรางวัล

แข่งขันแอโรบิก																							 แข่งขันคีตะมวยไทย																 แข่งขันมวยไทยสากล

ด.ช.ศุภณัฐ
แก้วเพชร

ด.ช.ปัญญวัฒน์	
ธนประเสริฐศรี	

ด.ช.พงคภัช	
พรหมเด่น

ด.ญ.ภัททาวัลย์		
ปิติเรืองสิทธิ์

ด.ช.สกายเลอร์				
เรทซ์ลาฟ

นักกีฬาเทควันโด

งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ 

งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ 

ด้านเทควันโด
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87วารสาร มารีย์อนุสรณ์ ประจำาปีการศึกษา 2562 เล่มที่ 20 
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ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ประจำาปีการศึกษา 2562

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ ปีการศึกษา 2562

	 วันที่	 9	 มกราคม	 2563	 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 นำาโดยท่าน	 ธัชกร	 หัตถาธยากูล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	
บาทหลวงสุรชัย	เจริญพงศ์	ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	ซิสเตอร์จำานันท์	ไพรงาม	ผู้อำานวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	
และคณะครู	 นักเรียน	 คณะผู้ปกครอง	 ตัวแทนศิษย์เก่า	 และผู้แทนชุมชน	 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน	ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่	ประจำาปีการศึกษา	2562

	 วันพุธที่	 25	 กันยายน	 2562	 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 ได้รับการประเมินการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
ต้นแบบ	 จากศูนย์คุณธรรม	 องค์กรมหาชน	 เป็นการให้กำาลังใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร	
คณะครู		นักเรียน	ตามกระบวนการพัฒนาของ	Marie	Anusorn	MODEl	เพื่อเผยแพร่เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป	

	 วันที่	14-16	สิงหาคม	2562	โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่	จากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)		เป็นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาตามสภาพจริงของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์	 	 เพื่อสะท้อนคุณภาพการดำาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาได้
อย่างชัดเจน	 	 ซึ่งได้รับความร่วมมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำาให้การประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก	รอบสี่	อย่างดีเยี่ยม
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นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๒ รุ่นที่ ๒๗

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๑ รุ่นที่ ๒๗
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  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๔ รุ่นที่ ๒๗

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๓ รุ่นที่ ๒๗
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  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๖ รุ่นที่ ๒๗

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๕ รุ่นที่ ๒๗
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  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๘ รุ่นที่ ๒๗

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๓/๗ รุ่นที่ ๒๗
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖



โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๗ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๘

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๙ 
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โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒



โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 
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