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     การแนะแนวทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการ
ตัดสินใจด้านการจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างมีเหตุผล เลอืกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ  และมี
ความถนัด หรือวางแผนเลอืกงานให้ตรงกับบุคลิกภาพลักษณะนสิัยของตนเอง ให้มีความ
เหมาะสมในงานอาชีพ เพื่อด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข  เพราะไม่มีใครรู้จกัเรา      
ดีเท่าตัวของเราเอง    โรงเรียนมารวีิทยากบินทร์บุรีจึงพยายามให้บริการแนะแนวทางการศึกษา 
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคญัตามกระบวนการของนวตักรรม MVK Education Guidance  โดยผู้เรียน
วางแผนการเลอืกอาชีพตามศักยภาพด้วยเหตุผลของตัวเอง  ตัดสินใจด้วยตนเอง    ตามบรบิท
ของตนเองให้มีความเหมาะสมกับตนเองและพงึพอใจมากทีสุ่ด                                                                                                                                                                                                                                                    

       ทางโรงเรยีนจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สามารถเลอืกและตัดสินใจศึกษาตอ่ 
ในระดับอุดมศึกษาได้ตามความฝัน ขอให้ศิษยร์ักทั้งหลายเป็นคนดี ตัง้ใจศึกษาเรียนรู้ รักเกียรติ  
รักศักด์ิศรีของวงศ์ตระกูล  และรักประเทศชาติ  ขอให้ประสบความส าเร็จมีความเจรญิก้าวหนา้
ในชีวิต  และมีความสุขตลอดไป   

บทน า 



นวัตกรรมแนะแนวการศึกษา 
ที่เหนือความคาดหมาย  

 
 คือ...นวัตกรรมทีฝ่่ายวิชาการโรงเรยีนมารีวิทยากบินทร์บุรีคิดค้นขึ้นเพือ่ให้บริการช่วยเหลอื
ผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายให้รู้จักวางแผนการเรียน  และรูแ้นวทางการเลือกสาขาวิชา
ที่จะศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา   ตลอดจนเป็นการวางแผนขั้นพื้นฐานเพื่อเลือกอาชีพในอนาคต  
นวัตกรรมแบบ MVK Education Guidance มีกระบวนการและเทคนิค ขั้นตอนการด าเนินงาน
เป็นรูปแบบเฉพาะของตัวนวัตกรรมนี้ ที่สามารถให้บริการช่วยเหลอืผู้เรยีนในการเลือกแนวทาง
การศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา  หรือการตัดสนิใจสู่อาชีพที่ดีทีสุ่ด  ส าหรับตนเอง    

  งานแนะแนวการศึกษาตามนวัตกรรมแบบ MVK Education Guidance ของโรงเรยีนมารี
วิทยากบินทร์บุรี จึงนับว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยกระบวนการพฒันาคน  ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
มีวิสยัทัศนท์ี่กว้างไกล ยอมรับตนเองด้านความรู้ความสามารถหรอืลกัษณะนิสยัตนเอง ความถนัด 
ความชอบ ความสนใจ ประกอบการตัดสินใจตามระดับสติปัญญาและเหตุผล การแนะแนวนี้จึง
เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักตนเองในวัยเรยีน เป็นพื้นฐานส่งเสริมให้สามารถเลอืก
ตัดสินใจในการจัดการชีวิตให้สอดคลอ้งกับศักยภาพของตนเองด้วยสตปิัญญา และมีเหตุผลอย่าง
ชาญฉลาด   อีกทั้งส่งเสริมตอ่ยอดการพฒันาชีวิตให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้เหมาะสมกับตนเอง
มากที่สุด  

แนะแนว  
การศึกษา 
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นวัตกรรม แนะแนวการศึกษาที่เหนือความคาดหมาย 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

     1. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักอัตลักษณ์ของตนเอง  สามารถวางแผน  หรือพัฒนาการ 
เรียนรู้ให้  สอดคล้องกับความถนัด  หรือ สามารถในการจัดการชีวิตให้ตรงเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม                                                                                                                      

     2. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเอง ในทางที่สร้างสรรค์ต่อการ
พัฒนาชีวิต                                                                                                                                              

     3. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพสังคมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  ให้
สามารถประกอบอาชีพด้วยความมั่นใจ และต่อยอดงานอาชีพให้มีความเจริญงอกงาม                                                                                                                                    

    4. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มองโลกใน
แง่ดี  รับรู้ รับฟัง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สามารถประกอบอาชีพ และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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   มีการจัดกระบวนการโดยวางแผนจัดระบบแนะแนวการศึกษาให้ผู้เรยีน ในชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้ประเมินตนเองก่อนตัดสินใจเลือกสาขา และมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับตนเอง ให้
มากที่สุดการแนะแนวตามแบบMVK Education Guidance เป็นสุดยอดระบบแนะแนวการศึกษา
สู่รั้วมหาวิทยาลยัทีม่ีคณุภาพตามแผนการแนะแนวซึ่งมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย 4 รู้    
ที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต้องด าเนินการให้ผู้เรียนมีความรูค้วามสามารถครบตามคณุลักษณะครบ
ทั้ง 4 องค์ประกอบส าคญัดังกล่าว  ได้แก่ 

      รู้ด้านสาระทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด   ความสามารถ ความถนัด  และ
ประสบการณ์ หรือทักษะชีวิตเดิมท่ีผู้เรียนได้รับจากครูหรือจากการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเป็นความรู้พื้นฐาน
ท้ังหมด  ความรู้ความสามารถเดิมนี้สามารถบ่งบอกถึงความสามารถความถนัดของผู้เรียน  และมีอัตลักษณ์
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  คุณธรรม  เป็นผู้รักความก้าวหน้าในตนเอง  และ มีความรับผิดชอบท่ีจะสร้างสรรค์
ส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าทันเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสังคมเสมอ   

คือ ระบบคัดเลือก TCAS  แบ่งการคัดเลือกเป็น 2 รูปแบบ  5 รอบ 

     รูปแบบที่1 รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน โดยไมม่ีการสอบข้อเขยีนใดๆเพิ่มเติมอีก ตัดสนิจาก 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ของนกัเรียน ที่ตรงกับสาขาทีต่้องการเรยีน  เช่น นกัเรียน 
ต้องการเรยีน สาขาวิทยาศาสตร์  ขอ้มลู/เอกสาร ในแฟ้มสะสมผลงาน จะต้องประกอบไปดว้ยการ
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ / รางวลัทางดา้นวิทยาศาสตร์ / โครงงานวิทยาศาสตร ์ / ผลงานที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  ฯลฯ 

    รูปแบบที่2 เป็นรูปแบบของการทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดยใช้ข้อสอบกลาง       
ประกอบด้วย ชุดข้อสอบ O-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   ชุดข้อสอบ GAT PAT ใช้
วัดความถนัดทางด้านวชิาชีพ  ชุดข้อสอบวิชาสามญั และชุดข้อสอบวชิาเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร ์ 
นิติศาสตร์ เป็นต้น โดยที่นักเรียนตอ้งเลอืกสอบตามความต้องการของสาขาการเรียน ที่นกัเรียน
ต้องการเรยีนในระดับมหาวิทยาลยั 

นวัตกรรม แนะแนวการศึกษาที่เหนือความคาดหมาย 
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มีเทคนคิกระบวนการอย่างไร ? 

รู้ที่ 1 ความรู ้

รู้ที่ 2 รู้จักระบบ 
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รู้จักอาชีพ ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจถึง   

1. แนวโน้มของตลาดแรงงาน ข้อมลูเกี่ยวกับความตอ้งการในด้านต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต  

2. ลักษณะงาน งานที่จะต้องท าเป็นประจ ามลีกัษณะอย่างไร เกี่ยวขอ้งกับตัวเลข สิ่งของ หรอืคน 
ต้องใช้เครื่องมอือุปกรณ์มากหรอืไม่ ต้องนั่งท างาน ยืนท างาน ต้องเดิน ทางหรือไม่  

3. สภาพแวดล้อมของงาน   สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของงาน เช่น ร้อน เย็น ชื้น แห้ง 
เปียก ฝุ่นละออง เสยีงดัง ในอาคาร กลางแจ้ง ในโรงงาน มีสารพิษ เป็นต้น  

4. คุณสมบตัิของผู้ประกอบอาชีพ  ได้มีการก าหนดช่วงอายุในการท างานและเกษียณไว้อย่างไร  
โดยทั่วไปเป็นอาชีพส าหรับเพศหญิงหรือเพศชาย หรอืให้ โอกาสแก่ทั้งหญิงทั้งชาย  

5. รายได้ ในการประกอบอาชีพนั้นๆ มีรายได้เป็นวัน สัปดาห์ เดือน ปี โดยเฉลี่ย เป็นเงินเท่าใด  

6. ความก้าวหน้า  อาชีพนั้นๆ จะมคีวามก้าวหน้าเพียงใด มคีวามสามารถหรอืประสบการณ์
อย่างไรจึงจะได้เลื่อนขัน้มากน้อยเพียง ใด การประกอบอาชีพเดมิน าไปสู่อาชีพใหม่หรอืไม่  

7. ข้อดแีละขอ้เสีย อาชีพแต่ละอยา่งย่อมมีทั้งข้อดีและขอ้เสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจและความ
ต้องการของผู้ประกอบอาชีพของแต่ละคน งานบางอย่างอาจมีการท างานล่วงเวลา และการ
เดินทางไปปฏิบัติในท้องที่อื่นๆ 

8. ปัจจัยส่วนบุคคล  ความสนใจ บุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด ทักษะ ความรับผิดชอบ ความ
อุตสาหะ ความตรงต่อเวลา ความสามารถในการตัดสินใจ วุฒิภาวะทางอาชีพ   เป็นต้น 

    การที่ผู้เรียนวเิคราะห์ตนเองด้วยปัญญา และเหตุผล ยอมรับความจริงตามบริบทในตนเอง เช่น
อารมณ์ความรู้สึก  ลักษณะนสิัย  ความรับผดิชอบ หรือบุคลิกภาพ  และความรู้ความสามารถ
พื้นฐานของตนเอง จะยังผลให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับตนเองดีที่สุด    
การเลือกเรียนในสาขาที่ทางมหาวิทยาลยัที่ต้องการนักเรียน  หมายถึงการมองตัวเองอยา่งรู้จัก 
และเขา้ใจจริง  ยอมรับในข้อดีข้อเสยี และคุณสมบัติของตนเอง หรือปรับตัวให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติที่มหาวทิยาลยัมีความต้องการ 

รู้ที่ 3 รู้จักอาชีพ 

รู้ที่ 4 รู้จักตนเอง 

5 



ความส าเร็จ 
จากการใช้กระบวนการแนะแนวการศึกษา 
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Best Practice  



       ทุกความส าเร็จที่ผ่านมาและที่ก าลังจะมาถึง คือความภูมิใจของมารีวิทยากบินทร์บุรี ทุกเมล็ดพันธ์
ที่ปลูกฝัง ทุกต้นกล้าที่งอกงาม จากประถมเป็นมัธยม จาก ม.ต้น ไปสู่ ม.ปลาย จากนักเรียนเป็น
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสู่วัยท างาน จากวัยท างานสู่การสร้างเป็นครอบครัว คือ รากฐานของชาติ     
คือ ศิษย์มารีวิทยากบินทร์บุรี   ...มนตรี  โมลิสกุลมงคล  แนะแนวการศึกษา 

   พญ.อาทิตยา       
               แสงทอง 
ข้าราชการ (แพทย์) 

   พญ.มัณฑณา 
                 เงินนา 
ข้าราชการ (แพทย์) 

   พญ.ปริชมน 
                พันธุ์ติยะ 
ข้าราชการ (แพทย์) 

   พญ.นิกษา 
        ทนงศักดิ์มนตรี  
ข้าราชการ (แพทย์) 

   สพ.สุนิสา 
            งามสิทธิศักดิ์  

สัตวแพทย์ 

   พญ.สมิตา 
             สมโภชน์  
ข้าราชการ (แพทย์) 
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ข้าราชการ (นักกายภาพบ าบัด) 

       คิดถึง...บ้าน บ้านท่ีอบอุ่นในรั้วชมพูขาว มีคณะซิสเตอร์ คณะครู ท่ีคอยอบรมส่ังสอนให้ศิษย์คนนี้เป็น
คนดี มีคุณธรรม และเป็นคนขยันหมั่นเพียร โรงเรียนไม่ได้สอนแค่ "หนังสือ" คุณครูไม่ได้เพียงสั่งการบ้าน แต่
โรงเรียนและคุณครู ได้สอนทุกอย่าง ท้ังการเรียนให้มีความรู้ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การท างาน การอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้จักค าว่า"จิตอาสา" ท าให้มีเพื่อน เพื่อนท่ีหาไม่ได้จากที่ไหนคือเพื่อนท่ีโตมาด้วยกัน
ตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจากกันไปนานแค่ไหน... เพียงแค่เจอกัน เราก็คือเพื่อนกัน มีพี่ มีน้อง ท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ ในทุกครั้งท่ีมีโอกาส จะหาเวลากลับโรงเรียน ด้วยความรักและคิดถึง.. ความทรง
จ าและความผูกพันยังคงอยู่เสมอมิเสื่อมคลาย  ....พญ.ชญานิษฐ์  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ  

   พญ.ชญานิษฐ์   
        วงษ์วิวัฒนาวุฒิ  
ข้าราชการ (แพทย์) 

    ปภาณิน 
          สุวรรณเศรษฐ  

นักศึกษาแพทย์ 

    ราเมศวร์ 
            วรกุลเมธี  

นักศึกษาแพทย์ 

   ปรางค์ทิพย์  
             ทาประสงค์  
ข้าราชการ (พยาบาล) 

   อวยพร  
            พรรณนพ  
ข้าราชการ (พยาบาล) 

   ณัฐชญา  
         พลากุลมณฑล   
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      เป็นความภูมิใจท่ีถึงแม้หนูจะจบจาก โรงเรียนท่ีไม่ได้ใหญ่โตมากมาย แต่หนูก็ยังสามารถสอบเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยท่ีดีได้ ได้มโีอกาสได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ มีหน้าท่ีการงานท่ีดี ท่ีหนูสามารถประสบ
ความส าเร็จท้ังด้านการเรียนและการท างานได้เพราะความเอาใจใส่ของคุณครูทุกๆท่าน และรวมถึงได้รับการ
ปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย และทุกๆ อย่างจากโรงเรียน  ...สุษมา  พาชีรัตน์  

วิศวกร บ.ไทยฮอนด้า 

วิศวกร บ.บางกอกโฟม วิศวกร เคมี (ป.โท) วิศวกร บ.ดับเบิลเอ 

     สุษมา    
           พาชีรัตน์  
วิศวกร  (ป.โท UK ) 

     ธงไชย  
         สุวรรณเศรษฐ   

วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

     ปาริชาติ  
               พินิจ  

      สรรเพชญ์ 
                ดีมา   

 ณิศชุดา  
        กุญช์มนตรี  

     จิตกร  
          เจษฎาคม  
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      ดิฉันเองเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมารีฯ รุ่นท่ี 2 ยังจ าได้ถึงความมีระเบียบวินัยของโรงเรียน  ความเป็น
เอกลักษณ์ของลูกมารีฯ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวในตอนเช้า การสวดมนต์ ท าสมาธิ การท่องค าศัพท์และการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประสบการณ์ท่ีดีที่สามารถน ามาฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้  เมื่อหวนนึกถึงโรงเรียนมารีฯ ก็จะคิดถึงคณะซิสเตอร์คณะครูทุกท่าน   

พยาบาล ห้องผาตัด พยาบาลต ารวจ (ป.โท) 

สพป. ปราจีนบุรี (ป.โท) เจ้าหน้าท่ีธนาคาร ธกส. ข้าราชการ (ครู) 

     ธนัญญา 
             อุทาพงษ์  

     วงษ์เดือน 
               ยวดยิ่ง  

ร.ต.อ.หญิง อังควิภา     
           ทาประสงค์  

      โสรัฐ 
             ขันติกุล  

      วัชสัณห์ 
              ทรัพย์มั่น 
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 อัจจนา               
      โพธิ์ประสิทธิ์  

ข้าราชการ (พยาบาล) 



วนศาสตร์ (ป.โท) 

ทนายความ (ป.โท) บริหารธุรกิจ (ป.โท) 

       มารีสร้างความรู้ ความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก สร้างมิตรภาพ ทุกครั้งท่ีใครถามว่าท าไมถึงขยัน 
ก็ตอบอย่างเสียงดังๆ ว่ามารีปลูกฝังมาตลอด แล้วคนนั้นก็ถามต่อว่าท าไมถึงเรียนเก่ง ก็ตอบให้ฟังชัดๆ ว่าเรา
ไม่เคยอยู่เฉยๆ  เพราะตอนเรียนอยู่มารีไม่มีเพื่อนเราคนไหนท่ีย่ าอยู่กับท่ี  ขอบคุณท่ีท าให้หนูมีวันนี้ ท้ังเพื่อน
ท่ีดี ท้ังความรับผิดชอบท่ีถูกปลูกฝังมาตลอด และความทรงจ าท่ีดีที่ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง ขอบคุณซิสเตอร์ 
คุณครูทุกท่าน ขอบคุณจริงๆนะคะ รักมารีวิทยากบินทร์บุรี  ... อริยาพร วิริยะภัคพงศ์  

ป.โท ประเทศเยอรมัน 

     ภาวิณี 
          นครพัฒน์  

นิติกรกรมทรัพย์สินทางปญัญา 

     อริยาพร 
         วิริยะภัคพงศ์  

ทรัพยากรบุคคล  (ป.โท) 

      ดวงตะวัน 
            ยวดยิ่ง   

     นที 
          นิลเปี่ยม  

     เกศกนก  
     ศักดาเดชาเรืองศรี    

     เฉลิมเกียรติ   
                กงแก้ว 
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เภสัชกร  เภสัชกร  

ข้าราชการ (แพทย์แผนไทย) ข้าราชการ (แพทย์แผนไทย) ข้าราชการ (สาธารณสขุ) 

    ส าหรับประสบการณ์ชีวิต ต่างๆ ค าสอนท่ีคุณครูให้มา ศิษย์ยังจดจ าได้เสมอ และน ามาใช้จนถึงทุกวันนี้  
ความทรงจ าต่างๆยังไม่เคยลืมเลือน ความประทับใจท่ีมีต่อเพื่อนๆ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนไม่ค่อยเยอะ 
แต่เพื่อนๆ ร่วมรุ่นด้วยกันทุกคน ล้วนเป็นความทรงจ าและความประทับใจของหนูค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆส าหรับ
มิตรภาพท่ีมีให้ตลอดมา อยากจะบอกว่า เพื่อนแท้มักจะค้นพบสมัยตอนเรียน ม.ปลายนี้แหละ จนทุกวันนี้ ยัง
ติดต่อหากันเป็นเพื่อนสนิทกันมา ภูมิใจท่ีได้มาเรียนท่ีนี้ ภูมิใจท่ีเป็นเลือดชมพู-ขาว ...พรพิมล พินิจ  

     สุชาดา 
            นาคนรินทร์    

     เกศทิพย์  
             จุรีพงษ์   

     ศันสนีย์ 
            วารีเวทย์  

     พรพรรณ 
               คุ้มพูล    

     ศรัณยพร 
              พุ่มนิมิตร  

    พรพิมล  
             พินิจ   

โรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพ 
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ข้าราชการ (พยาบาล) ข้าราชการ (พยาบาล) 

วิศวกรเครื่องกลเรือ 

    เรียนโรงเรียนมาเป็นสิบๆ ปี เรียกได้ว่า เป็นคนเก่าคนแก่เลยก็กว่าได้ เห็นทุกอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียน เห็นการสร้างสระว่ายน้ า อาคารมารีอา และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ คุณครูทุกคนท่ีเคยอบรม เคย
สอนมา โรงเรียนนี้ไม่ใช่แค่สถานท่ีสอนหนังสือให้คนมีความรู้ แต่ท่ีนี้คือบ้าน ทุกวันท่ีไปโรงเรียน ถึงการตื่นมัน
จะเป็นอุปสรรคอย่างมาก แต่พอได้อยู่ท่ีโรงเรียน มันก็ท าให้การอยากกลับบ้าน เป็นเรื่องยากเหมือนกัน 
วีรกรรมเด็ดๆก็ท าไว้กับเพื่อนเยอะ รักมารีวิทยากบินทร์บุรี จริงๆคะ ...อัจจนา โพธิ์ประสิทธิ์  

ข้าราชการ (ทหารช่าง) 

     ณัฐสิกาญจน์     
         ธีระโรจนพงษ์  

    อัจจนา  
          โพธิ์ประสิทธิ์  

     จ าปาทิพย์ 
            เกตุสุวรรณ์  

      พลพิศาล   
            ดวงจรัส  

     ธีระวิทย์  
             ดวงจ าปา  

วิศวกรการต่อเรือ 

     วัชรพล 
            แก้วเสน  
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พยาบาล โรงพยาบาลรามา 



 บ. LION CORPORATION  Bangkok Airways 

Hilton Pattaya Hotel 

     โรงเรียนมารีฯ นี่เสมือนบ้านหลังท่ีสองเลยค่ะ  เพราะเรียนตั้งแต่ อนุบาล 1  ท่ีนี่ได้สอนและให้อะไรเรา
หลายอย่าง  ปลูกฝังเราให้รักการท่องศัพท์ เขียนค าศัพท์ เป็นเหมือนกิจวัตรอย่างนึง ท่ีเราต้องท าทุกวัน  สิ่งนี้
แหละท่ีสอนให้เราเก่งขึ้น เพราะเราจะรู้ตัวตอนเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย เรามีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ดีที่โรงเรียน
สอนเรามา ท าให้คะแนนหรือการเรียนท่ีต้องใช้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น ได้เกรดในวิชาภาษาอังกฤษ B+ หรือ A 
อยู่เสมอๆ ท าให้เพื่อนๆคนอื่นถามว่า ท าไงถึงได้ เราก็บอกได้อย่างภูมิใจเลยว่า ที่โรงเรียนเน้นสอนและปลูกฝัง
ให้เรียนภาษาอังกฤษ   ...ทิพวรรณ นทราสินธุ  

ส.เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  

     ธีรวัฒน์ 
            อุทาพงษ์  

    ทิพวรรณ  
           จันทราสินธุ  

    วิภาวรรณ 
            อัญญะมณี  

      จตุพร 
           เขียวอ่อน     

     เพ็ญนีติ์  
         ช่วยสงเคราะห์   

 ศศิธร  
      พลากุลมณฑล   

นักเทคนิคการแพทย์ (ป.โท) ประธานฯ บ.ฟิวเจอร์ ฮันเตอร์ จ ากดั  
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โรงพยาบาลศิริราช 

      ภูมิใจท่ีได้เรียนในร้ัวชมพูขาว อบอุ่น ความรู้แน่น กิจกรรมเยอะ และยังมีสอนทักษะภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม ท าให้สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงในระดับมหาวิทยาลัยได้   …มธินี เปลี่ยนค า  

       โรงเรียนคือบ้านหลังท่ี 2 ท่ีมีท้ังความทรงจ า ความรัก ความผูกพันเต็มไปหมด ในวันนี้ท่ีเราเติบโตอย่าง
สมบูรณ์แบบ พร้อมกับโรงเรียนท่ีไม่เคยหยุดพัฒนาอีกทั้งยังเติบโตขึ้นเร่ือยๆ อย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณ
โรงเรียนและคุณครู กับทุกค าสอนกับทุกความทรงจ าดีๆ เหล่านี้จะคงอยู่ตลอดไป  ...นภัสนันท์  บุญม ี

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  

  มธินี  
        เปลี่ยนค า  

 สุกัญญา  
            สีหะนาท  

จุฑาภรณ์   
         ศรีอุดร  

  วิลาสินี   
         ศรีสอาด  

  อัญชิตา  
           ส้มภู่    

ข้าราชการ (เทคนิคการแพทย์)  ข้าราชการ (พยาบาล) ข้าราชการ (ทันตสาธารณสุข)  

15 

 
นภัสนันท์  
          บุญมี         

 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  



Interior  Designer  

       ความรู้สึกต่อโรงเรียน มารีฯกบินทร์ คือ บ้านที่ให้ความรู้ ความรัก ให้ประสบการณ์มากมาย มีค าพูด
สั้นๆท่ีอยากจะบอกกับโรงเรียน คือ ขอบคุณ  ขอบคุณ และขอบคุณ  โดยเฉพาะซิสเตอร์พนิดา สุขส าราญ   
ท่ีเปรียบเสมือนแม่ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ทุกอย่าง ให้ความรัก ให้การศึกษา  ขอบคุณคุณครูทุกท่านท่ีสอนสั่งให้
เป็นคนดี ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ขอบคุณเพื่อนๆ ในมารีท่ีมีความรักให้กันและกันตลอดมา   
"การศึกษาท าให้คนมีงาน แต่ประสบการณ์ท าให้คนท างานเป็น"  ... นเรศ  เนตรงาม  เนตรงาม   

ครู ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี 

  ภาสกร  
        สุขชัย  

 ปุณยวัจน์  
         ฉันทสวัสดิ์  

ปานเทพ  
          ขะรัมย์  

 
รุจิรจน์  
         ไชยภัฎ  

 รพีพร  
          จันทิมา    

ครู  ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ครู  ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี 

  นเรศ 
       เนตรงาม   

ครู  ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี 
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       คิดถึง ซิสเตอร์พนิดา  สุขส าราญ  คุณครู ทุกๆท่าน โดยเฉพาะ คุณครูศิลปะ  มัสเซอร์ศักดา  คุณครู
ดนตรี มัสเซอร์ประวิทย์  นักเรียนวงโยธวาทิตทุกคน ท่ีเคยร่วมวีรกรรมต่างๆกันมา  เจ้าของผลงานคฑากร   
6 ปี ติดต่อคะ  ...ปริศฎาพร รวมทรัพย์ (วงเล็บว่ารุ่นแรก)   

     รู้สึกภูมิใจท่ีได้เข้าเรียนท่ี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี มีความสุขมากเหมือนเป็นบ้านหลังท่ี2 ท่ีอยู่แล้ว
อบอุ่น ซิสเตอร์คุณครูน่ารักทุกคน คอยช่วยเหลือตลอดเวลา ที่เรียนอยู่ ขอบคุณส าหรับโอกาสท่ีมอบให้ ที่ทาง 

โรงเรียนมอบทุน ให้ ส าหรับนักกีฬาทุกคน  ...สุชิน  กาหลง (นีก้็รุ่นแรก) 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

  พิชญา  
       เกาไศยนันท์  

 ทอแสง  
          มีศรี  

ครูดนตรี สถาบัน ครูอ้วน มณีนุช  

ร้อยต ารวจโททศวรรษ 
               ลาเจริญ   

รอง สว.(สอบสวน)   

 สุชิน    
        กาหลง   

บ.CP-ALL จ ากัด(มหาชน)  

ปริศฎาพร 
         รวมทรัพย์  

ผู้จัดการบ้านไร่ทานตะวัน 
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พงษ์ศิริ    
       แก้วบริสุทธิ์  

นักดนตรี  Freelance 

https://www.jobthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/Freelance.html


       ความรู้สึกในร้ัวมารีกบินทร์ท่ีใช้ชีวิตในท่ีแห่งนี้ ตั้งแต่อ.1 จนถึงม.6 พอจบออกมาแล้วมองกลับท่ีแห่ง   
นี้ให้เพื่อน พี่ น้อง และสังคมท่ีดีมาก คุณครู มาสเซอร์ทุกคนเอาใจใส่เหมือนคนในครอบครัว ไม่ว่าจะมีอะไร
เมื่อกลับมาที่นี่อบอุ่นเสมอ ท่ีประทับใจมากและเป็นอีก1สิ่งท่ีพิสูจน์ได้ว่า เลือดชมพูขาวนั้นข้นแค่ไหน ตอน
ปายประกวดมิสโฟโต้ไฮเทค ซึ่งต้องใช้คะแนนโหวต และตอนนั้นปายโดนแซงไปเกือบ 500คะแนน พอกลับมา
ท่ีโรงเรียน บอกคุณครูและน้องๆท่ีโรงเรียนคะแนนขึ้นมา 2000 กว่าคะแนน จนปายชนะ ตอนนี้ซึ้งใจมาก
แบบบอกไม่ถูก ถ้าเรียนท่ีอื่นจบไปแล้วจะมีรุ่นน้องหรือใครท่ีใส่ใจให้ขนาดนี้ไหม ทุกวันนี้ภูมิใจมากท่ีได้บอก
คนอื่นว่าจบจากมารีวิทยากบินทร์บุรี   ...สุดารัตน์  ศรีพงษ์ 

นักบัญชีธุรกิจ  

  ศศิวรรณ   
       เพ็ชรผุดผ่อง  

 
 สุดารัตน์     
         ศรีพงษ์  

 
นดร.อนุวัต  
           แย้มสุข  

 เบญจวรรณ  
          จินดาทิพย์  

MC พิธีกร  Freelance  sale oilfield supplies Division  วิศวกรเครื่องกลเรือ  

ธนัชพร  
        ทาชมภู  

ป.โท จิตวิทยาอุตสาหกรรม รพ.จิตเวชสระแก้ว ฯ 

 ศุภลักษณ์   
             ดรดี   
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         ชอบเพื่อนสมัยเรียนมารีมากๆ ค่ะ มีทุกอารมณ์ โรงเรียนเองก็อบอุ่นมาก ปัจจุบันเป็นเจ้าของคาเฟ่
เล็กๆอยู่ในตลาดเม่งหลี  ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมารีนี่เองค่ะ อาชีพอิสระเนอะ บางครั้งก็วาดรูปเป็นอาชีพเสริม
ด้วย  ....ฐิติพร ชัยบัณฑิตย์ 

       คิดถึงโรงเรียนและบรรยากาศ เก่าๆ เพื่อนๆ คุณครูทุกๆคน ทุกครั้งเวลาท่ีกลับไป นึกถึงวีรกรรมเก่า   
ท่ีท าให้คุณครูปวดหัวกับพวกเราในสมัยนั้น ผ่านไปไวโรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะมาก นึกถึงสมัย วิ่งรอบสนาม
บอลซึ่งตอนนี้กลายเป็นอาคารเรียนไปแล้ว ท่ีคิดถึงท่ีสุดคือ  ไม่เรียวของ ม.โอ๊ต   ...ศรศักดิ์ ให้งามหมู่  

ธุรกิจส่วนตัว (ร้านกาแฟ) 

  ฐิติพร  
       ชัยบัณฑิตย์  

 
 ณัฐพร  
         ถาวรคุณ 

 
ภัทริดา          
       วงษ์บาท  

 ธนวรรณ  
         ชาวเหนือ 

Products Specialist เภสัชกร 

 นสต.เศรษฐพงศ์  
           โพธิ์น้อย  

นักเรียนนายสิบต ารวจ พนักงานธนาคารกรุงเทพ  

 ศรศักดิ์  
         ให้งามหมู ่ 

ครู โรงเรียนฉัตรลติราศึกษา  
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ธุรกิจส่วนตัว (IT CENTER)  

  เจษฎา  
      กิตติวรารภรณ์  

 
 พท.ป.ธีรพนธ์ 
           งามน้อย 

ข้าราชการ(แพทย์แผนไทย) 

 ไพโรจน์  
         ลอยสา   

Sales manager  

มณฑิรา  
   กิตติวรารภรณ์  
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แมนรัตน์      
    กิตติวรารภรณ์  

University of Brighton (ป.โท) 

 
     จิรัฏฐ์  
     ตังคะประเสริฐ  

    

      รู้สึกภูมิใจท่ีได้เติบโตขึ้นพร้อมกับสถานท่ีในความทรงจ าแห่งนี้ ทุกครั้งท่ีกลับมาโรงเรียน ถึงแม้จะจบไป
นานมากแล้วก็ยังรู้สึกถึงความอบอุ่นจากท้ัง ซิสเตอร์ คุณครู พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ อยู่เสมอ ขอขอบคุณคณะ   
ซิสเตอร์ คุณครู ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ขัดเกลา ดูแลเอาใจใส่ให้ผมเป็นคนดี มีคุณภาพ จนมีทุกวันนี้  

                                                                                 ...เจษฎา กิตติวรารภรณ์  

ธุรกิจส่วนตัว(โงว้เซ่งฮวด)(ป.โท)  ธุรกิจส่วนตัว(The Resort) (ป.โท) 



พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธ.ก.ส.)  

  วิลาวัลย์   
        อาจต้น  

 
 นฤภัทร  
        อังกูรไพศาล   

ธุรกิจส่วนตัว 

เบ็ญจาวรรณ   
    ฤกษ์นิมิตมงคล   
ธุรกิจส่วนตัว 

ชมพูนุท  
      เจ้าประเสริฐ  
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วิศวกรโยธา 

 
 เธียรวิทย์  
         นครพัฒน์  

         ดิฉันเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี รุ่นท่ี 3 รู้สึกอบอุ่น และภูมิใจมากค่ะ ท่ีได้เข้าเรียนใน
รั้วชมพู-ขาวแห่งนี้ ซิสเตอร์ คุณครู และมาสเซอร์ทุกๆท่าน ดูแล เอาใจใส่ดีมากๆค่ะเหมือนคนในครอบครัว ...
อยากจะขอบคุณคณะซิสเตอร์ คณะครู ทุกท่าน ท่ีคอยอบรม สั่งสอน มอบความรัก ให้ความอบอุ่น และความ
ปรารถนาดีให้แก่ศิษย์....ขอบคุณซิสเตอร์พนิดา สุขส าราญ ท่ีมอบโอกาส ให้ทุนนักกีฬา ให้หนูได้เรียนโรงเรียน
แห่งนี้ ตั้งแต่ ม.1 จนจบ ม.6 ภูมิใจมาก และรักโรงเรียนแห่งนี้มากค่ะ ...วิลาวัลย์ อาจต้น (รุ้ง)  

พนักงานบัญชี (ป.โท)  

 
 ฑิฆัมพร  
         ส าราญใจ  

ข้าราชการ กรมศุลกากร (ป.โท) 



ธุรกิจส่วนตัว TingTong Apps   

  ปรียาภรณ์  
            อาจต้น  

 
 ปณิดา    
         บุตรดา     

อาชีวอนามัยฯ  บ.ไทยฮอนด้า 

อนุวัฒน์   
        ไชยภัฎ    

นักเรียนนายร้อย จปร. 

กษิดิศ 
      กุญช์มนตรี  
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โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 
 สุพัตรา 
     เพื่อพัฒนพงศ์ 

      ความรู้สึก 6 ปี ท่ีกินนอนในบ้าน ชมพู-ขาว หลังนี้ บ้านท่ีให้ความรู้ ความสามารถ ความเมตตา ความรัก 
ความอบอุ่น ฯลฯ ซิสเตอร์ คุณครู และมัสเซอร์ ทุกคนดูแลเอาใจใส่ศิษย์เป็นอย่างดีเหมือนลูกเหมือนหลาน 
อยากขอบคุณทุกๆท่านมากค่ะ ทุกความทรงจ า ทุกความรู้สึกดีๆในบ้านหลังนี้ยังคงจดจ าได้ดีเสมอมา และที่
ส าคัญที่สุดขอบคุณ ซิสเตอร์ พนิดา สุขส าราญ ท่ีให้โอกาส ให้ทุนการศึกษา จากวันนั้นจนวันนี้ยังรักและระลึก
อยู่เสมอ ขอบคุณ ขอบคุณมากจริงๆค่ะ  …ปรียาภรณ์ อาจต้น(รัตน์) 

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 
 ธนภัทร  
      ชัยประสิทธิกุล  

ข้าราชการ (พยาบาล) 



ท่าอากาศยานไทย จ ากัด มหาชน 

  องอาจ  
         ธงชัย   

 
 ณัฐพล  
       นามจิรโชติ 

PS.ทางด้านอุปกรณ์การแพทย์  

ณัฐชา   
         มีสนม   

Hitachi Consumer Product   

พีรภพ 
       เอมะรุจิ 
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บ. Marrow Production  

 
 ปวีณ์ 
        เมลานนท์ 

        โรงเรียนแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ี 2 ของเราเลย เพราะท่ีแห่งนี้มีท้ังความรักและความอบอุ่น   
มอบให้กัน เราไม่เคยเสียใจเลยท่ีได้เข้าเรียนท่ีนี่ ตลอดเวลา 11 ปีท่ีได้อยู่ร้ัวชมพู-ขาวแห่งนี้ มีความทรงจ า
มากมายท่ีเราประทับใจ คุณครูทุกท่านท่ีโรงเรียนแห่งนี้รักและให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ คุณครู
ทุกคนมักจะสอนให้นักเรียนมีระเบียบวินัยการที่ได้อยู่บ้านแห่งนี้ ท าให้เรามีความทรงจ าท่ีดีมากหากย้อนเวลา
กลับไปได้ เราก็อยากกลับไปอยู่ในวันวานตลอดไปเลย 55+ สิ่งท่ีเราเล่าอาจดูเหมือนเกินจริง แต่มันคือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจริง และเรารักท่ีแห่งนี้มาก จะรักตลอดไป จากใจลูกชมพู-ขาว ...องอาจ  ธงชัย รุ่น 2 ห้องครูวาณี  

นักดนตรีอิสระ  

 
 กริช  
      ศรีมงคล  

HR Executive Officer  



แชนแนลMadpuppetStudio  

  อรรถสิทธิ์  
         ดอกแก้ว    

 
 นดร. นราธิป  
          เก้อขัน  

วิศวกรเครื่องกลเรือ  

นสต.ปุณวัชร    
      แสงอรุณทวี    
นักเรียนนายสิบ   

จิดาภา   
       กิตติกุล  
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วง Thai youth winds  

 
 ธรรมชัย  
        ชาวเหนือ  

        ความรู้สึกท่ีมีต่อโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี หนูอยู่โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีมา 15 ปี ตั้งแต ่
อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเปรียบเสมือน เป็นบ้านหลังใหญ่ท่ีอบอุ่นมีคุณครู มีพี่ มีเพื่อน และมี
น้องๆท่ีน่ารัก หนูประทับใจคุณครูทุกช่วงชั้นของการเรียนตั้งแต่ อนุบาล ประถม มัธยม อยากขอบคุณ คุณครู 
เรวัติ พูลสวัสดิ์ ท่ีท าให้หนูค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถทางด้านไหน และ คุณครู วาณี นครพัฒน์ ท่ีได้ยื่น
โอกาสดีดีให้หนูได้ประกวดมารยาทไทยและสิ่งที่ครูสอนนี้มันได้ติดตัวหนูมาถึงปัจจุบัน ความประทับใจของ
หนู คือการได้ขึ้นแสดงทุกๆ เวทีของโรงเรียน ทุกๆ การแสดงล้วนส าคัญต่อหนู  ...จิดาภา  กิตติกุล (แคท) 

DMC Outbound Officer  

 
จีรายุทธ 
      โอภาศรี 
ข้าราชการ (ครู) 



โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

  สหรัตน์   
           คงมี  

 
 พงศ์พิศุทธิ์  
          ศรีเทียน  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อรวรรณ 
         ดีดสี 
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พยาบาล โรงพยาบาลราชวิถ ี

 
 ภานุวรรณ    
         ลิ้มอังกูร  

        โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ท่ีเป็นเสมือนบ้านหลังท่ี 2 ท่ีดูแล เอาใส่ใจ ให้ความรัก ความอบอุ่นมา
โดยตลอด มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และจบออกไปอย่างภาคภูมิใจจริงๆค่ะ ขอบคุณซิสเตอร์ มาสเซอร์ และคุณครู
ทุกๆท่านนะคะ ทุกความทรงจ าท่ีท าให้หนูมีวันนี้ยังจ าได้ขึ้นใจค่ะ ...ภทัรา สังข์สาลี รุ่น 6 (น้ าตาล)  

           ตัวผมเองรู้สึกภูมิใจท่ีได้เข้าเรียนและจบการศึกษาท่ีนี่ ได้รับความรักและเอาใจใส่จากคุณครูและ    
ซิสเตอร์ในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเรียน ระเบียบวินัย โดยเฉพาะการแนะแนวการศึกษา แม้ว่า
ปัจจุบันจะจบมาเกือบ 10 ปีแล้ว ก็ยังคิดถึงโรงเรียน ขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้ท่ีมอบแต่ความทรงจ าท่ีดีและเป็น
บ่อเกิดความส าเร็จในทุกๆด้าน ด้วยรักและเคารพครับ ...ภิธรัชต์ ปลื้มคิด รุ่น 8 (อาร์ค)  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ข้าราชการ (ร.พ.วัฒนานคร ) 

     ภัทรา 
            สังข์สาลี  

 
ภิธรัชต์    
         ปลื้มคิด  

นักวิชาการสาธารณสุข 



วิศวกร บ.ไฮเออร์อเิล็คทริกฯ  

 
นิชาภา   
   รัตนเกรียงไกร   
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       รู้สึกดีใจท่ีได้เติบโตในรั้วโรงเรียนมารี ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย รู้จักการแบ่งเวลาเพื่อเข้ากิจกรรม 
และทบทวนบทเรียน ท าให้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยง่ายย่ิงขึ้น โรงเรียนแห่งนี้ท าให้ได้พบกับเพื่อนท่ีดีและ 
ท าให้มีความสุขเมื่อได้กลับมา ...นิชาภา รัตนเกรียงไกร 

     พวกเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้าน มีความรู้สึกอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ ท่ีนี่ให้ความใส่ใจในทุกกิจกรรม    
ของนักเรียน ท าให้ได้เรียนรู้ และ พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ สามารถท าให้ปรับใช้ได้อย่างดีในสังคมอื่น ๆที่อยู่
นอกรั้วมารี  ...สิรินาฏ รัตนเกรียงไกร 

เภสัชกร  

 
 ปวริศ            
      รัตนเกรียงไกร   

วิศวกร บ. มินิแบร ์  

 
  สาวิตตรี  
          โตเต็ม  

กษิดิศ  
       ปิสาวงษ์   

 
 ชนกนันท์ 
          ชุ่มชื่น 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ป.โท) เภสัชกร  

 
สิรินาฏ  
   รัตนเกรียงไกร   

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 



  นิรมล   
    ทนงศักดิ์มนตรี  

 
  ณัฐพล  
          บุญมา 
นักคณิตศาสตร์ 

ประเสริฐ   
       เหขุนทด  
ผู้จัดการโรงงาน  

ปฏิภาณ 
       เสียงอ่อน   
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ต ารวจท่องเที่ยว จ.สระแก้ว 

 
สิบต ารวจเอกฉัตรตระกูล 
                   ง่วนทอง   

         โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีเป็นโรงเรียนท่ีมาตั้งแต่อนุบาล ถึง ม.6 ความทรงจ าหรือวีรกรรม ก็
มากมายตามจ านวนปีท่ีอยู่ คุณครูเอาใจใส่ กวดขัน นักเรียนทุกคน ไม่มีครูคนไหนไม่อยากให้ลูกศิษย์ของ
ตนเองไม่ได้ดีหรอก ตอนนี้เรายังเด็กอยู่อาจจะไม่เข้าใจไม่พอใจ แต่พอโตขึ้นไป น้องๆก็จะรู้เองว่าท าไมครูถึง
ท าแบบนี้แบบนั้นกับเรา โรงเรียนเรามีผู้บริหารท่ีดี คุณครูท่ี เอาใจใส่ มีพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆท่ีดี สังคมท่ีดี และ
เป็นความทรงจ าดีๆ ภูมิใจและคิดถึงเมื่อจบออกไปเสมอ ^ ^  ...นิรมล  ทนงศักดิ์มนตร ี

ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 

 
นันทวัฒน์        
  สุระแสงประเสริฐ      

พนักงานจ้าง อบต.เมืองเก่า โปรแกรมเมอร ์



สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
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ปีการศึกษา/รุ่นที่ 

  
จ านวนนักเรียน 

ศึกษาต่อ   
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 
ของการศึกษาต่อ อุดมศึกษา อาชีวะศึกษา 

2546/รุ่นที่ 1 57 - - - - 

2547/รุ่นที่ 2 52 - - - - 

2548/รุ่นที่ 3 49 - - - - 

2549/รุ่นที่ 4 53 - - - - 

2550/รุ่นที่ 5 77 70 4 3 90.90 

2551/รุ่นที่ 6 93 89 2 2 95.69 

2552/รุ่นที่ 7 95 93 2 0 100.00 

2553/รุ่นที่ 8 114 112 0 2 98.24 

2554/รุ่นที่ 9 112 109 3 0 100.00 

2555/รุ่นที่ 10 156 149 7 0 100.00 

2556/รุ่นที่ 11 163 160 3 0 100.00 

2557/รุ่นที่ 12 157 153 4 0 100.00 

2558/รุ่นที่ 13 177 171 6 0 100.00 

2559/รุ่นที่ 14 174 166 6 2 98.85 

2560/รุ่นที่ 15 139 134 3 2 98.56 

2561/รุ่นที่ 16 143 140 0 3 97.90 

 1,811     


