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บทบรรณาธิการ
  

ในปนี้ถือวาเปนปที่ 25 ของโรงเรียนเราในการดําเนินการ
จัดการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนก็ไดจัดทําวารสาร อ.ศ.สัมพันธ
ฉบับที่ 1  ของปการศึกษา 2559 ซึ่งเปนฉบับแรกเริ่มของ
โรงเรียน ไดรวบรวมผลงาน กิจกรรมของโรงเรียนอนุสรณ
ศุภมาศ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการทํางานของบุคลากรใน
โรงเรียนที่คอยขับเคลื่อนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรโรงเรียนที่คอยขับเคลื่อนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตร
ฐานการศึกษา และตอบสนองตามความ
ตองการของชุมชน

               
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหการ
สนับสนุน ชวยเหลือในการจัดทําวารสารสัมพันธฉบับนี้ หาก
ผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เพื่อเผยแพรขาวสารของโรงเรียน
เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เพื่อเปนสื่อกลางระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน
ใหสาระความรูและความบันเทิงที่เหมาะสม
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สารจากผูอํานวยการ

ในรอบปที่ผานมา โรงเรียนอนุสรณศุภมาศ สมุทรสาคร มีการเปลี่ยนแปลง

หลายอยาง ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูตองเขมขน พัฒนาผูบริหาร
ครูและบุคลากรในองคกร ตองเอาใจใสดูแลนักเรียนใหเสมือนลูกของตนเอง บริการ
อยางดี เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมรอบดาน รวมทั้ง
ความตองการของผูปกครอง ชุมชน ใหสอดคลองกับนโยบาย 9 ดี ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนเหตุใหมีการจัดการศึกษาของโรงเรียนตองทํางาน
กันอยางหนักและจริงจัง โดยอาศัยความรู ความเขาใจที่ถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้โรงเรียนอนุสรณศุภมาศ สมุทรสาครไดดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ที่

ขายผูปกครอง คณะครุ บุคลากร และผูปกครองนักเรียนทุกทานที่ไดใหการสนับสนุน
รวมมือรวมแรงใจ ทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่และดีที่สุดเพื่อโรงเรียนของเรา

สงใหนักเรียนมีการพัฒนาทั้งดานวิชาการและทักษะกระบวนการตางๆ รวมถึงการปลูก
ฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนดวยความรวมมือ รวมใจ
ของคณะผูบริหาร ครุและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน สงผลใหนักเรียนประสบความ
สําเร็จ ทั้งในดานการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, มัธยมศึกษาปที่ 4 และ
สายอาชีพ รวมถึงการแขงขันทักษะทางดานวิชาการตั้งแตระดับกลุมโรงเรียนเอกชน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

สุดทายนี้ตองขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการเครือ

นางสาววรัทยา มีสิทธิ์
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การประกอบอาชีพ มีความสุขทุกๆคน

สารจากรองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป

สารจากหัวหนางานวิชาการ

นายนพดล บุญนันท

นายสุชาติ มีสิทธิ์
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เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ไดรวบรวมผลงานทางวิชาการที่เปน

ภาพความสําเร็จในการสงเสริมและพัฒนาดานผูเรียน ตาม

ศักยภาพของผูเรียนแตละระดับชั้น กิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึง

คุณลุกษณะอันพึงประสงค ตลอดจนความสามัคคี รวมมือ

รวมใจของผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครอง ในการจัดกิจกรรม

และการแสดงผลงานใหเปนที่ประจักษ ซึ่งเปนที่พึงพอใจและนา

ชื่นชมทั้งภายในโรงเรียน หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ขอขอบคุณผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผูปกครองที่ใหความรวมมือ สนับสนุน

โรงเรียนอนุสรณศุภมาศดวยดีเสมอมา

วารสารโรงเรียนอนุสรณศุภมาศนับไดวาเปนฉบับปฐมบทของ

เราฉบับแรกในปการศึกษา 2559

อีกปการศึกษาหนึ่งสําหรับภารกิจของเรา และคณะคุณครูทุกทาน

ที่จะไดรวมกันสั่งสอนนักเรียนใหมีคุณธรรม มีความรู ความสามารถ

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งนักเรียนทุกคนถือเปนผลผลิต

ของทางโรงเรียนอนุสรณศุภมาศ ในฐานะผูบริหารที่เปนครู เปน

อาจารยมีสวนในการควบคุมดูแลนักเรียนอยางใกลชิด รองลงมา

จากบิดา มารดา ก็จะขอเปนตัวอยางที่ดีในการอบรมสั่งสอนศิษย

ใหเปนคนดี มีความรู สรางชื่อเสียงใหกับทางโรงเรียน ทางครอบ

ครัว สรางความภาคภูมิใจ ใหบิดา มารดา ผูปกครอง รวมทั้งขอบ

คุณ ผูปกครองทุกทานที่ไดใหความรวมมือกับทางโรงเรียน ดูแล

เอาใจใสและเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักเรียน จนจบการศึกษาตามเปาหมาย และความสําเร็จเกิด

จากความรวมมือรวมกัน

ขออวยพรใหนักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียน มีความเจริญกาวหนา ใน



สารจากผูทรงคุณวุฒิ

สารจากผูแทนผูปกครอง

ชีวิตคือการกาวเดินไปขางหนา การศึกษาจะชวยใหคนเรามีการพัฒนา

เพิ่มพูนศักยภาพ ดึงความสามารถตางๆ ที่มีอยูภายในตัวออกมาใหปรากฏ

เห็น แลวกอใหเกิดเปนความเจริญ สรางคุณประโยชนตอตนเองและผูอื่น

นี่จึงเปนบทบาทที่สําคัญยิ่งสําหรับสถานศึกษา

เมื่อวันเวลาไดผานไปทุกสิ่งสรรพไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เชน

เดียวกันกับโรงเรียนอนุสรณศุภมาศที่ไดกาวพัฒนาขึ้นจากโรงเรียนเล็กๆ บน

พื้นที่ชุมชนแออัดรอบๆ ก็ไดเปลี่ยนแปลงขึ้นไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง บุคคลในสถานศึกษาแหงนี้ อันไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากร

นักเรียนและคนอื่นๆ ทําใหภารกิจการศึกษานี้ดําเนินการไดดีเสมอมา

สวัสดีครับ ตลอดระยะเวลา 25 ป ที่ผานมาทางโรงเรียนอนุสรณศุภมาศได

กอตั้งมาจนถึงปจจุบัน พัฒนาการจากโรงเรียนเล็กๆ มาจนเปนโรงเรียน

ขนาดใหญ และไดพัฒนาบุคลากรทางสังคมมาเปนอยางมากมายจนถึงบัดนี้

ทางโรงเรียนอนุสรณศุภมาศไดออกวารสารฉบับปฐมฤกษ สวนตัวผมนั้นมี

ความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสรวมเปนสวนหนึ่งของคณะทํางาน

ซึ่งเปนชองทางหนึ่งของการสื่อสาร ประชาสัมพันธถึงความกาวหนาของ

โรงเรียน ดานการเรียนการสอนอยางไมหยุดยั้ง และยังหวังไววาการพัฒนา

ของโรงเรียนอนุสรณศุภมาศ จะพัฒนาตอไปในอนาคตอยางไมมีที่สิ้นสุด

แลวพบกันโอกาสหนาครับ

ขอบคุณครับ

นายธนวัฒน   มีศิริ

สุดทายนี้จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการพัฒนา และการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะดําเนินการ
ไปอยางตอเนื่อง มีความเจริญรุงเรืองในอนาคตสืบไป

ดร.สมบัติ ศรีสุพัฒน
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ขอแสดงความยินดีกับผูบริหารและครู
ไดรับรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนและครูดีเดนจากกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน ป 2559



กิจกรรมเดนที่ผานมา
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รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดนวัตกรรมสงเสริมการอาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ReadThailand 2 ณ TK PARK ศูนยการคาเซนทรัลเวิลด

นางสาววรัทยา มีสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุสรณศุภมาศ
เขารับโลหประกาศเกียรติคุณไดรับคัดเลือกเปนผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนดีเดน (OPEC ADMINISTRATOR AWARD 2017)ใ
และรางวัลประธานกลุมเครือขายโรงเรียนเอกชนจังหวัด
สมุทรสาครในการเปนผูสงเสริมสนับสนุนและประสานงาน
ในการดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในงานสัปดาหวันการ
ศึกษาเอกชน ประจําป 2560

ผูอํานวยการวรัทยา มีิสิทธิ์ ไดรับขั้นที่ 3 ชื่อ ตติยดิเรกคุณาภรณ
ครูทัศนียวรรณ แกวดวงเล็ก ไดรับขั้นที่ 4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ
ครูวันเพ็ญ โคตรวิชัย ไดรับขั้นที่ 4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ
ครูวันเพ็ญ เฉตไธสง ไดรับขั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ
ครูญาโนทัย ชินภาพ ไดรับขั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ
ครูยุพิน บุญนันท ไดรับขั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ
ครูวิชุดา ลุยตัน ไดรับขั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ
ครูมยุรา อุนภักดี ไดรับขั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ

ขอแสดงความยินดีครับผูบริหารและคณะครูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณดังนี้



นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทํากิจกรรมจัดพานไหวครู ประกวดวาดภาพ เนื่องในวันไหวครู

การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ วัดคลองครุ

โรงเรียนอนุสรณศุภมาศจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแมแหงชาติโดยมีกิจกรรมการ
แสดงรําถวายพระพรจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยม

คณะผูบริหาร ครูและนักเรียนรวมทํากิจกรรมนอมเสด็จสูสวรรคาลัยและรวมพลังแหงความดีถวายแดพระสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยการยืนสงบนิ่งเปนเวลา 89 วินาที พรอมกิจกรรมรวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีกิจกรรมการตักบาตรแดพระภิกษุสงฑ รํา และรองเพลงประสานเสียงจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ด.ญ. สลีนา เลิศไกร (นองลีนา) อ.2/3 ไดรับรางวัล ขวัญใจโซเชี่ยล ที่
ศูนยการคาเดอะไนนเซ็นเตอร พระราม 9 จากการประกวดหนูนอยออ
แกนิคพรอมเงินรางวัลและโลเกียรติยศ

กิจกรรมทัศนศึกษาชวงปดภาคเรียนฤดูรอน ณ
สวนสนุก Dreamworld
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โรงเรียนอนุสรณศุภมาศรวมกับชุมชนหมู 7 ทาทรายบานคลองครุนอก จัดกิจกรรม To Be Number 1 เพื่อรณรงคใหนักเรียนรูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน จัดกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ รอง เลน เตน โชว กิจกรรมเตนแอโร
บิคในชวงเย็นของทุกวันจันทร พุธ และศุกรอีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดหรือการแขงความสามารถของตัวแทนนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนอนุสรณศุภมาศรวมรณรงคเดินตอตานยาเสพติด งดเหลา งดบุหรี่ และใหความรูแกชาวบานในชุมชน
บริเวณรอบโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ป.6 และมัธยมเขารับการอบรมโรงเรียนสีขาวเพิ่มความรูการ
มีวินัยจราจรบนทองถนนและตอตานยาเสพติดจากครูตํารวจ D.A.R.E. x

โรงพยาบาลวิชัยเวชทําการบริการทันตกรรมใหกับนักเรียน
ชั้นป.1-ป.6
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โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาครใหความอนุเคราะหฉีดวัคซีน
ใหกับนักเรียน ป.1-6 ที่ตองการปองกันโรคบาดทะยักและ
หัดเยอรมัน ณ หองประชุมอาคาร 3

กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูใหญและเลนนํ้าเนื่องในวัน
สงกรานตในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน



นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 เขารวมทํากิจกรรมวันวิชาการ โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
ตามกลุมสาระการเรียนรู เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560

นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 เขาอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ณ คายลูกเสืออนุสรณศุภมาศ จังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่
14-16ตุลาคม 2559

นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 ทัศนศึกษา ณ ศูนยวิทยาศาสตร ทองฟาจําลอง
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน ใหกับนองๆเพื่อสรางความสัมพันธ โดยมีกิจกรรมแสดง
ความรักจากพี่และนอง เพื่อนผองและคณะครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560

นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ทัศนศึกษาศูนยพิพิธภัณฑเด็ก ทุงครุ
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที 25, 26, 27 มกราคม 60่
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กิจกรรมอบรมพัฒนาจากองคกรภายนอก

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ รวมกับโรงเรียนอนุสรณศุภมาศ จัดติวเขมวิเคราะห แนวทางการทํา
แบบทดสอบระดับชาติหรือโอเนตจากวิทยากรมืออาชีพ

รวมกับชุมชนบานคลองครุนอก
เขาแขงขันกิจกรรมTo Be Number 1
ณ เมืองทองธานี

รวมแสดงเปดงานกิจกรรมผูประกอบการ
ณ Makro สมุทรสาคร

รวมกิจกรรมแสดงนาฏศิลป
ณ Porto Chino สมุทรสาคร

ดร.สมบัติ ศรีสุพัฒน ศึกษานิเทศน
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได
ทําการอบรมการทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหแก คณะผูบริหารและครู
โรงเรียนอนุสรณศุภมาศ

คณะครูและบุคลากรเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร และหนาที่ความเปนพลเมืองใหกับผูเรียน 24 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

กิจกรรมสานสัมพันธรวมมือกับชุมชน



ฝายปฐมวัย

จัดกิจกรรมประดิษฐของเลนจากวัสดุเหลือใชของระดับชั้นอนุบาลเพื่อ
เสริมสรางทักษะทางความคิดสรางสรรคใหกับนักเรียนกิจกรรมอบรม คุุณธรรม จริยธรรม

ณ พุทธมณฑล

กิจกรรมวันวิชาการจัดนิทรรศการการเรียนการสอน เพิ่มพูนองคความรูตามราย
วิชาหลักทักษะการคิด พูด อาน เขียน ประสาทสัมผัสทั้ง 5และการเคลื่อนไหว
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นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทัศนศึกษา
ณ สวนสัตวเขาดิน วันที่ 17 มกราคม 60

กิจกรรมเยี่ยมบานผูปกครองเพื่อดูแลสอบถามความเปนอยูและรวมกัน
หารือเติมเต็มพัฒนาการของบุตร หลานใหดียิ่งขึ้น

กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนของครูและนักเรียนระดับอนุบาล 1-3
โดยรูปแบบ Coaching & Mentoring



นักเรียนชั้น ป.3-4 เขาอยูคายพักแรมเสริมทักษะทางวิชาการในรายวิชาภาษาไทย เพิ่มพูนปญญาไปกับ
กิจกรรมตางๆที่คณะครูไดจัดขึ้นไวในบรรยากาศนอกหองเรียน ณ คายอนุสรณศุภมาศ ราชุบรี

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 เขารวมกิจกรรมวันสุนทรภู โดยมีการจัดการประกวดการแตงเปนตัวละครตางๆ
ในวรรณคดีและการประกวดวาดภาพ คัดไทย ตอบปญหา พรอมแจกรางวัลมากมาย
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กลุมสาระฯภาษาไทย



ผูบริหาร ครู บคุลากร ผูปกครองและนักเรียนรวมทําบุญตักบาตรเนื่องใน

วันชึ้นปใหม

นักเรียนเขาคายอบรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อฝกสมาธิและการบังคับใจตน ณ พุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

เด็กหญิงฟาใส  โตจรัส
เด็กหญิงภัทรสุดา  เดชบํารุง
เด็กหญิงสุภาพิชญ  แยมทัศน
เด็กหญิงเบญญาภา  จินพละ
เด็กหญิงฑีฆายุ  ราชบัญดิษฐ
ครููผูฝกซอมครูอริศรา สมพงษ

ครูณิชกมล สวนสม วารสาร อ.ศ. สัมพันธ | 15

คณะผูบริหาร ครูและนักเรียนรวมทํากิจกรรมหลอเทียนพรรษาและแหเทียนพรรษา
ณ วัดทองธรรมิการาม

ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับกลุมโรงเรียนเอกชน
การแขงขันการประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร
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กิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในรูปแบบนํ้าแข็ง โดยมีกิจกรรมการ
ทํานํ้าแข็งแหงหลากหลายสีสัน

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
เด็กหญิงอิสยาพร ครุฑฑามาศ
เด็กหญิงอัสยาพร ครุฑฑามาศ
เด็กหญิงพลอยพรรณ พรหมโคตร

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
ชวงชั้นที่ 3
เด็กชายปรัชญา แสงสุข
เด็กชายศิริศักดิ์ อินทรเจริญ
เด็กชายจิราวัฒน ศรีแผว
เด็กชายกัน

เขารวมการแขงขันรายการศิลป
หัตถกรรมไดรับรางวัลเหรียญทองแดง



กลุมสาระฯคณิตศาสตร

ชนะเลิศการแขงขันการสรางสรรค
ผลงานคณิตศาสตรโดยใช
  โปรแกรมGSP ป.4-6
ในระดับกลุุมโรงเรียนเอกชน.

เด็กชายสิรวิชญ    จันทรเต็มดวง
เด็กชายพีรภัทร    จันทรเรือง 

ครูผูฝกซอม : ครูวรัญญา เสือขํา
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กลุมสาระฯตางประเทศ
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กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนทั้งในหองเรียนและกิจกรรมการ
เขาคายเสริมทักษะนอกสถานที่ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการเรียนของนักเรียน



กลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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เด็กหญิงอุษา    ธรรมเพ็ชร
เด็กหญิงนิสา    โพธิสังวาล 
เด็กหญิงศุภิสรา    อํากราง

เด็กหญิงชมพูนุช    สุขไสย
เด็กหญิงปภาวี วารินทรสวัสดิ์ 
เด็กหญิงศรินญา  แดนคางพลู 

ครูผูฝกซอม : ครูญาโนทัย
ชินภาพ

รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 การประกอบ
อาหารจานเดียว ม.1-3
นํ้าพริกผักสดเครื่องเคียง ม.1-3 เหรียญทองแดง รองขนะเลิศอันดับ 2

การแขงขันภาพยนตรหนังสั้นและ
โปรแกรมนําเสนอผลงาน (Powerpoint)ใน
โครงการ Thailandictyouthchallenge

ณ ทีโอที

ครูผูฝกซอม : ครูสุโลธร ธนาวิชิตฤกษ
ครูธนทัต ชางเคหะ

เด็กชายพงศพัทธ สุวรรณชัย
เด็กชัยพร นทีวีระกิจ
เด็กหญิงณัฐกมล โหมดมี
เด็กหญิงธนภรณ คงชม
เด็กหญิงทิพยสุดา ปรีโทน
เด็กชายพีรพล นิโกรถะ
เด็กชายพีรพล นิโกรถะเด็กชายพีรพล นิโกรถะ



กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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ครูผูฝกซอม : ครูอภิสิทธิ์ กลิ่นสุคนธ

กิจกรรมวันกีฬาสี โดยมีการแขงขันตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา สรางความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน

เขารวมการแขงขันกีฬาสาครเกมส ไดแก ฟุตซอล แชรบอล บาสเกตบอล

ชนะเลิศการแขงขันแอโรบิค ระดับ ม.1-ม.6 ระดับโรงเรียน
เอกชน ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

 
เด็กหญิงปญญาพร    สมประสงค 
เด็กหญิงวนัชพร    สนามชัย 
เด็กหญิงสุภชา    ยิ่งสกุล 
เด็กหญิงกมลฉัตร    ทัดแกว 
เด็กหญิงอักษร    บุญเจริญ 
เด็กหญิงณัฐสุดา    ทวีสินธุ 
เด็กหญิงพรไพลิน    โชติกเสถียร 
เด็กชายวุฒิชัย    สุลินทาบูรณ 
เด็กหญิงกมลวรรณ    แสนอินทร 
เด็กชายวรสันต    ศรีจันทร 
เด็กชายชินวัตร    ภูถมดี 
เด็กชายธนกฤต    วงษสาย 
เด็กชายกฤษณะพงษ    ทาจิตร 
เด็กชายผจงศักดิ์    อินทรสุวรรณ

 
เด็กชายผจงศักดิ์    อินทรสุวรรณ 



ครูผูฝกซอม : ครูสุรีรักษ ศรีสวัสดิ์

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ
ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
ชนะเลิศการแขงขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 และศิลปสรางสรรค ป.4-6 รายการ
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับกลุมโรงเรียนเอกชน
เด็กหญิงโสรญา    หวามา, เด็กชายอดิวัชร    เพ็ญวิจิตร

กลุมสาระฯศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

เด็กหญิงวรรณภา    ทองมุกดา
เด็กหญิงนํ้าเพชร    สังวรวงษพนา 
เด็กหญิงพรพิมล    ศรีไชย 
เด็กหญิงพรศิริ    เสือขํา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เข็มตน
เด็กหญิงจุฬามณี    วีลาวัลย
เด็กหญิงยูญา
เด็กหญิงณัฐณิชา    คําฉิ่ง

ชนะเลิศประกวดดนตรี(แตรวง) ระดับจังหวัด
สมุทรสาคร

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงปลุกใจ
รักชาติ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร

ครูผูฝกซอม : ครูกาญจนา กะบังตน

ครูผูฝกซอม : ครูเจษฎาพร เกศโกศล
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โรงเรียนอนุสรณศุภมาศชนะเลิศแขงขันรําวงมาตรฐาน การแขงขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66  ระดับ
กลุมโรงเรียนเอกชน
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วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
KRUNGTHEP  BUSINESS  VOCATIONAL  COLLEGE

1
2
3
4
5
6

ซอยเพชรเกษม 18 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600202/4

0-2457-2778
0-2457-1596 

www.kccollege.ac.th

การบัญชี การตลาด คอมฯธุรกิจ

แนะแนวการศึกษา

บานหลังใหมของชาว อศ

คายลูกเสืออนุสรณศุภมาศ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ติดตอสอบถาม
089-2593439

www.suppamascamp.com
www.facebook.com/camp.suppamas

จากพื้นที่ปาเขาที่มีเพียงตนไมและสัตวนานาชนิด
ทางอ.จําลอง วัจนะรัตนและอ.ศุภชัย วัจนะรัตน

เล็งเห็นถึงสถานที่ฝกอบรมระเบียบวินัยแบบครบ

วงจร จึงคิดริเริ่มปรับปรุงพื้นที่ใหกลายเปนสถานที่

เขาอยูคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

รับนอง นันทนาการ Walk-Rally บนเนื้อที่กวา 50

  ไร ติดภูเขา รายลอมไปดวยปาสักและปาออย

รองรับจํานวนคนได 600 คน เติมเต็มดวยวิทยากร

  มืออาชีพ ที่มีประสบการณมากกวา 30 ป
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ใหลูกศิษยทุกคนจําไววา เมื่อไหรที่เราโตเปนผูใหญที่ตองรับผิดชอบ
ดูแลผูอื่น เราจะรูวาเพราะอะไร ครูก็ไดแตพรํ่าบนกับนักเรียนตลอด
เวลาวา ตัวเราเองจะตองมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความ
อดทนและสามัคคีกัน อยาเห็นแกตัว เปนศิษยที่ดีของโรงเรียน

จากใจครูสูศิษย อ.ศ. ม.3 รุน 10

จากใจครูสูศิษย อ.ศ. ป.6 รุน 16
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นักเรียนหลายรุนก็ไดฝากความทรงจําที่ดี ครูเองก็อยากจะฝาก

สุดทายครูขอใหลูกศิษยทุกคนจงประสบผลสําเร็จทุกสิ่งอยาง
ที่ปรารถนาไว และขอใหจดจําแตสิ่งดีดี ที่เราเคยอยูรวมกันมาใน
สถาบันแหงนี้ เก็บเกี่ยวเอาไปใชในอนาคต ปฏิบัติตนแตสิ่งที่ดี
คิดดี ทําดี ขอใหทุกคนโชคดีคะ

Good luck

ครูวิชุดา ลุยตัน หัวหนาสายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ครูอุษากร พนาพงษ
หัวหนาสายชั้นประถมศึกษาปที่ 6

การศึกษาไมมีวันหยุด เปนประสบการณของการ
ดํารงชีวิตในมนุษยทุกคน เริ่มตนที่ครอบครัว สังคม
สูประเทศชาติ ฉะนั้นขอใหนักเรียนทุกคน จงมุงมั่น
ในการศึกษาที่จะกาวไปขางหนาอยางมีจุดมุงหมาย
ตองรูและเขาใจการกระทําของตนเอง คือรูถูก รูผิด
แยกแยะ ความดี ความไมดี ไดอยางมีสติรอบคอบ
สิ่งสําคัญคืออยาลืม ความกตัญูกตเวที ตอผูมี
พระคุณในชีวิตของตนเอง แลวมั่นคงในการสรางความดี
สิ่งเหลานี้จะทําใหนักเรียนมีชีวิตรุงเรืองตลอดไป



ฝากถึงเพื่อนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษานี้ ขอใหมีความสุข คิดสิ่งใดขอใหไดสิ่งนั้น และอยาลืมกันนะ
สุดทายนี้ขอขอบคุณทางโรงเรียนและคุณครูที่คอยพรํ่าสอน ดูแลใหความรักมาเปนอยางดี ใหวิชา

ความรู ความสามารถเพื่อใชประโยชนในวันขางหนาที่กําลังจะเกิดขึ้นกับระดับชั้นที่สูงขึ้นและขอโทษคุณครูทุก
ทานที่บางครั้งอาจจะทําตัวไมดี แตขอสัญญาวาจะปรับปรุงตัวและทําอนาคตใหมีชีวิตที่ดีอยางที่ครูเคยสอนไว

ชั้น
 ป
.6/
1 แถวบน

แถวลาง

แถวกลาง

ศุภวิชญ ปะสิ่งชอบ, นครินทร พุมนํ้าเค็ม, จารุกิตต สุระพินิจ, ชานนท บุญนอย, บุรณพิภพ เนียมนาค, ภัสกร นกแกว, ครูอุษากร พนาวงศ
ชาติชาย ทิมจิตร, พุทธมนต เรืองทรัพย, ธีรทัต พิลา, กมล เยียระพันธ, ธนวิศิษฎิ์ รอยอําแพง
ฐิติกานต สุโพธิ์, พีรภัทร จันทรเรือง, เทียนชัย เรียงสี, สิรวิชญ จันทรเต็มดวง, ธนกร คํากอง, ธนกฤต ชูสุข, ชนิกา กวยสุวรรณ
นิคม แสนเบี้ย, ธนากร ลิ้มธงชัย, พิมพิศา นามเหลา, ณัฐนันท เกตุขํา
กัญญารัตน เมืองโคตร, วลัยศรี ศรีขลัง, กชนิภา ลมไธสง, วรดา พรหมจันทร, นิชา เกิดทับ, จิราภรณ เพ็ชรคง, ภานุมาส กลิ่นซอน
ปญญาพร นามนิยม, มัญชุพร ทับทัน, ศุมลทิพย ชินภาพ, วีรพร อุนสมัย, อรปภา ประสมทอง, เศรษฐินี ตนสําโรง, พัชรมัย ศรีคชไกร, จารุวรรณ สุขดี

จากใจพี่สูนอง

เด็กหญิงณัฐณิชา    คําฉิ่ง
ประธานนักเรียน ปการศึกษา 2559 

อยากจะฝากนองๆทุกคนพี่ก็อยากใหพวกนองๆตั้งใจเรียนหนังสือ เปนเด็กดีของคุณครู ไมดื้อไมซน

หรือเกเรกับคุณครู เชื่อฟงคําของคุณครูที่ครูเขาสอนนองดุดาวา เพราะครูอยากใหพวกนองๆไดดีจบการศึกษามี
งานทําที่ดี ขอใหตั้งใจเรียนใหจบ จบมาก็อยาลืมดูแลผูปกครองของนองๆทุกคน

สําหรับรุนนองที่กําลังขึ้น ป.6 และ ม.3 ในปหนา ขอใหตั้งใจเรียน สงงานที่ครูสั่งใหครบถวน ขยัน

อานหนังสือใหมากๆ ใชเวลาวางใหเปนประโยชนที่สุด เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสอบตางๆ และไดศึกษาตอ
ในที่ที่ตนเองตั้งใจไว



ชั้น
 ป
.6/
3

ชั้น
 ป
.6/
2

แถวบน อามินทร ศาลางาม, เทวัน แซโกว, เกรียงไกร อิทิสาร, ชัยวัฒน ดวงดอกรัก, พงศเพชร ทูลไธสง, พีรพัฒน สิงหทอง, ครูประยงค วระชีวะ
ยศกร สมพร, อัษฎาวุธ ตุพันวงศ, พัชรพล โพธิ์รอด, ศิวกร พิมสาร, ฉัตรชัย มงคล
วุฒิชัย อยูเจริญ, ทวีชัย บุญแกว, วีรภาพ ศรีสมุทรนาค, รัฐพงศ ลิ้้มวะดี, สาโรจน เขียวชม, วัชรินทร นุยแกว, พาสกร กิตติศิริการ
วุฒิเดช เกิดศรีชัง, วรเมธ ลิ้มเปลง, ณัฐดนัย สมประสงค, นพจักร บุตรดา, วัชรพล คําไลวงษ
อนุวัฒน โพธิ์จันทร, อดิวัชร เพ็ญวิจิตร, ผกามาศ แสงงาม, พัชรวรินทร คลังพิมาย, ชมพูนุช ธนะศรี, บัวชมพู จันทปลิน, สุชานาถ สังเรือง
พลอยชมพู ทิมดี, นวพร จันทรขาวปอง, ลัดดาวัลย พิลาวุฒิ, ภัทรทิยา แสงศิลา, พานุกร วงษาพัด, อัษฎายุธ เข็มตน

แถวกลาง

แถวลาง

แถวบน

แถวกลาง

แถวลาง

จิรภาส เกตุแกว, ชัยยศ เนียมนวม, จตุรวิทย จั่นสําอาง, ภูวดล, ขวัญเมือง, วัชริศ จูมครอง, ครูอนิษฐา ชุมเพี้ยน, ประชา ดวงสงค
ดนุพล ศรคม, สัภยา กลาไพรินทร, นนทกร กรตุม, ธนกร พูนสุวรรณ
จิตติพัฒน อินมีศรี, ดนุพร นามลาย, ปรเมศ ชํานาญตาย, นฤพนธ คงสงา, เกวลิน สงเสริฐ, พีรพัฒน นิโกรถะ, เจษฎาพร ดอนแนไพร
ธนธร วรรณอุบล, ณัฐวุฒิ พรมวัง, วินัย วงศิริ
รัตนวิสา แกวประเสริฐ, วันวิสา สุวรรณะ, ธนภรณ คงชม, ณัฐกมล โหมดมี, ณัฐพร กุลประดิษฐ, สุภาวดี จุลจู, สวนันท เปยมสุวรรณ
กวินทิพย พาพิมพ, ศรสุวรรณ พิมาน, กรณษา กาญจนศิริปาน, พรพรรณ ชอบดวยไทย, สลิลทิพย เกตุแกว, สุทธิกานต ศรีลา
สิราวรรณ สุดสดี, ฐิติพร บัวเผื่อน



ภัทรกร แซตั้ง, ธีรภัทร งามขํา, นันทปรีชา โหมดมี, ศิริศักดิ์ ปนสุข, นพดล เมืองคําบุตร เจตนิพัทธ พลธนะ, ครูวิชุดา ลุยตัน

ณัฐพล อินโท, บุญญฤทธิ์ แสนกลา, ภัทรธร ผลขําทอง, จิรกิติติ์ ชางเคหะ, รวิพล เรียงทอง,วัสพร พันธุกลาง

แถวบน

แถวบน

แถวลาง

อธิพงศ อุนแสนสุข, พีรพล เพิ่มพูล, จิราเมธ แพพึ่ง, ศิรสิทธิ์ ทับมะโรง, พงศพัทธ สุวรรณชัย, ครูวรัญญา เสือขํา, ชัยพร นทีวีรกิจ
นนทวัฒน สุขสม, กันตพงษ เกิดผล, กมลภพ สุริยะกมล, อนุรักษ สุขประเสริฐ, ธราดล สายไธสง
ศุภิสรา อํากราง, กัลยา คชานุภาพ, ณัฐณิชา คําฉิ่ง, ไพลิน รอดไพรี, อัสริยาพร ครุฑธามาศ, จิรภิญญ ปนทอง, นิรชา สุโกมล
พลอยพรรณ พรหมโคตร, ลักษณนารา สมพร, ธนพร แกวเกตุ, อิสริยาพร ครุฑธามาศ, กรรณิการ ดาวเรือง, อุษา ธรรมเพ็ชร
นิสา โพธิสังวาล

แถวลาง

ชั้น
 ม
.3
/1

จิรัชญา ศรีจันทรา, อรณิชา โมมขุนทด, นภัสสรณ ประเสริฐ, มัชฌิมา เกิดศรี, จิตรกัญญา มีสุข, ชมพูนุช สุขไสย, สิราสรรณ จันดี

อนัญญา แวงดงบัง, ศริณญา แดนคางพลู, กัญญาณัฐ ยังปกษี, ยูญา

ชั้น
 ม
.3
/2



หลักฐานการสมัคร
สําเนาใบเกิดนักเรียน  1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบานนักเรียน  1 ฉบับ
รูปถายหนาตรงนักเรียน 1 นิ้ว 3 ใบ
สําเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
ผูปกครอง 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน บิดา มารดา
ผูปกครอง 1 ฉบับ
ใบสงตัวพรอมเอกสาร/ใบรับรองการ
ศึกษาจากโรงเรียนเดิมและสมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน

รับตั้งแต 2 ปครึ่ง ขึ้นไป
ผอนชําระคาเลาเรียนได
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
มีสิทธิการเบิกคาเลาเรียน
มีทุนเรียนฟรีสําหรับผูที่มี
บุตรเรียน 3 คน
มีรถรับ-สงและครูดูแล

โรงเรียนอนุสรณศุภมาศ สมุทรสาคร
034-826196 034-826199
www.suppamas.ac.th

ระเบียบการรับสมัคร


