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โรงเรียนวัดอมรินทราราม

Wat Amarintararam School

“อนุสรณ์อมรินทร์ ๕๓”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

พระพุทธอมรินทร์วิจิตร์รัตนาคา

พระพุทธอมรินทร์วิจิตร์รัตนาคา องค์นี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ทรงประทานแด่โรงเรียนวัดอมรินทราราม เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๘
ส่วนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนี้
สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนวัดอมรินทรารามได้จัดสร้างขึ้น
โดยมี ครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมมือกัน
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๙

บทความ ๙ คาสอนของพ่อ
๑. ความเพียร
การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตามมิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร
ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สําคัญที่สุดคือความอดทนคือ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้น ทํามันน่าเบื่อ
บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทําให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้า
จะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖
๒. ความพอดี
ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะ
พอดี ไม่ทําเกินฐานะและกําลัง หรือทําด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลําดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์ เป็น
ประโยชน์แท้และยั่งยืน
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐
๓. ความรู้ตน
เด็กๆ ทําอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทําให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว
จะสามารถเล่าเรียนและทําการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสําเร็จและความเจริญ
ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจาปี ๒๕๒๑
๔. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับ
สิ่งของใดมาก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและ
ในชาติทําให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจ
ที่เผื่อแผ่โดยแท้
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑
๕. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสําหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง
มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖
๖. พูดจริง ทาจริง
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทําอย่างนั้น จึงได้รับความสําเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความ
ยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทํา คือ พูดจริง ทําจริง จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมเกียรติ
คุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐
๗. หนังสือเป็นออมสิน
หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทํามา คิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้
หนังสือจึงเป็นสิ่งสําคัญเป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทําให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

๘. ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช ๒๕๓๑
๙. การเอาชนะใจตน
ในการดําเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อมเราต้องฝืน
ต้องต้านความคิด และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทําสิ่ง
ที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้อง และเป็นธรรมถ้าเราร่วมกันทําเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ ให้ผลของความดี
บังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค้ําจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลําดับ
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓
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ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จปาปกํ.
“ บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ”
ผู้ทํากรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทาํ กรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว ”

นักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทรารามทุกคนคงคุ้นเคยกับสุภาษิตบทนี้ โดยเฉพาะนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จะจบการศึกษาในครั้งนี้คงเคยอ่าน เคยท่องเพื่อจดจําไปใช้ในการสอบธรรมศึกษา
ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งมั่นหมั่นทําความดี คิดดี พูดดี ทําดี คบเพื่อนดี อยู่ในสถานที่ดี ถ้าทําแต่ความดี
เราก็จะได้รับผลดีตอบสนอง ใครทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นตอบแทน ขอจงละเว้นการทําความชั่วทั้งปวง
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของ ครู อาจารย์ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และบารมีหลวงพ่อโบสถ์น้อยจงอํานวยพร
ให้นักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทรารามทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จงมีแต่ความสุข
ความเจริญ คิดประสงค์สิ่งใดจงประสบความสําเร็จทุกประการ ปราศจากโรคา พยาธิทั้งปวง มีอายุวรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

(พระพิศาลพัฒนกิจ)
เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
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วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
ข้อคิด คติธรรมบทนี้ ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้
และนักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทรารามทุกคน จงนําไปประพฤติปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความ
ปรารถนา ถ้าทุกคนมีความเพียร มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ เห็นอุปสรรคปัญหา
เป็นเพียงแบบทดสอบของชีวิต พิชิตฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทั้งปวงที่เข้ามาด้วยความอดทน บุคคลผู้นี้ก็จะ
ประสบความสําเร็จตามความประสงค์
ขออํานวยพรให้ทุกคนจงประสบความสุข ถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ

เจริญพร
(พระครูวิธานอมรกิจ)
ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
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หลงทางพอทน หลงคนเต็มที่
หลง เดินเดาดุ่มดั้น มรรคา
ทาง ไม่เคยไปมา ลดเลี้ยว
พอ สืบเสาะแสวงหา ถามไถ่ ท่านนอ
ทน อดเถิดคดเคี้ยว ไม่ช้า พาถึง
หลง รักร่วมอยู่ด้วย ทรชน
คน ชั่วจักนําผล ชั่วให้
เต็ม ติดต่อพาตน ตกต่ํา
ที่ จะสุขกลับได้ ทุกข์ซ้ํากําสรวล
คนจะเป็นโดยสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย
๑. มีความรู้ดี ๒. มีความประพฤติดี
 คนมีความประพฤติดีแต่ไม่มีความรู้
เอาตัวรอด - เลี้ยงตัวได้
 คนประพฤติไม่ดี มีแต่ความรู้
เอาตัวไม่รอด เลี้ยงตัวเองได้
เจริญพร
(พระครูโกศลวิหารการ)
ผู้ชว่ ยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
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คนเราต้องเดินหน้า เวลายังเดินหน้าเลย ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่า ทางข้างหน้าเป็น
อย่างไร หนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ อุปสรรคน้อยใหญ่ รอคอยอยู่
ข้างหน้าให้เราสะสาง ปัญหาบางอย่างเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่เราเลือกที่จะวางท่าทีต่อปัญหาอย่าง
มีความสุขได้ เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือได้ คนเราไม่จําเป็นต้องเก่ง
ทุกอย่าง แต่ขอเพียงมีความสุขกับงาน (สุจริต) ทุกอย่างที่ทํา ไม่มีใครเกิดมาเป็นคนไร้ค่า คนที่เกิดมา
นั่นแหละที่ทําตนให้เป็นคนไร้ค่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของงานอยู่การกระทํา ค่าของการ
กระทําอยู่ ที่การทําดี ค่าของความดีคือสันติสุข ขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี พบแต่เพื่อนที่ดี
มีครอบครัวที่ดี มีสังคมที่ดี และจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน
ทุกคนเทอญ...

เจริญพร
(พระครูวิหารกิจจานุการ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
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ครูพระสอนศีลธรรมวัดอมรินทราราม

สร้างวันใหม่ ไว้ล่วงหน้า
********************

ในฐานพระอาจารย์เป็นผู้ประสาท “วิชาการความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์” แด่เธอทั้งหลาย บัดนี้
พระอาจารย์มีความสุขใจที่ได้มีโอกาสร่วมยินดีกับศิษย์รักทุกคนที่สําเร็จการศึกษาจากรั่วอมรินทร์ฯ ถิ่นเก่าที่
เราคุ้น และจากนี้ไปก็คงเป็นการเริ่มต้นของการสร้างชีวิตใหม่ด้วยหลักธรรม เพื่อประสานความลงตัวระหว่าง
“เรื่องส่วนตัว ครอบครัว และการงาน” โดยยึดธรรมะเป็นแกนกลางสร้างสรรค์สิ่งดีที่ปรารถนา

ท้ายนี้ ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพร ให้เธอทั้งหลายจงปราศจากทุกข์
โศก โรค ภัย ภยันตรายทั้งปวง เป็นผู้สําเร็จแล้วทุกประการ มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีคุณ และต่อสถาบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถิ่นเก่าเจ้าอมรินทร์ฯ ของเราทั้งหลาย ให้สมกับกลอนที่ว่า
จากอมรินทร์ ถิ่นเก่า ที่เจ้ารัก
แหล่งฟูมฟัก ฝักใฝ่ วัยขีดเขียน
แหล่งเรียนรู้ วิทยา พาพากเพียร
ร่วมอ่านเขียน เรียนรู้ สู้พัฒนา
แต่จากเพือ่ สร้างสิ่งใหม่ ให้ชวี ติ
จากเพื่อคิด ทําการ ประสานผล
จากเพื่อทํา การใหญ่ หวังสร้างตน
จึงเรียกคน สูงล้ําฟ้า ค่าอมรินทร์ฯ
ขออํานวยพร
(พระปลัดศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ)
The_morada@hotmail.com

อนุสรณ์กถา

ครูพระสอนศีลธรรมวัดอมรินทราราม
สอร. คือ แหล่งผู้ให้กําเนิด
สอร. คือ แหล่งเปิดปราชญ์ความรู้
สอร. คือ ที่สองของความเป็นครู
สอร. คือ แหล่งปูทางคน “ให้เป็นคน”
จงอย่าลืม ม้าลายที่เคยขี่
จงอย่าลืม น้องพี่ที่เล่นซน
จงอย่าลืม คุณครูผู้พร่ําบ่น
จงอย่าลืม คนเขียนกลอนพรอวยชัย
ขอจง โชคดีมีสุขทุกถ้วนหน้า
ขอจง ปราศพาลามาหมางหมาย
ขอจง มีพลายุมั่นทั่ว สรรพางค์กาย
ขอจง ได้สมหวังดั่งมโนปอง
คิดสิ่งใดขอให้ได้สมใจนึก
หากแม้นตรึกตรงธรรมไม่ซ้ําหมอง
เจริญยศยิ่งการงานตามครรลอง
สุขสมปองทุกทิวาราตรีเทอญ...
-ธรรมะสวัสดี-

(พระมหาเจริญชัย วุฑฺฒชโย (ศรีโสดา))

อนุสรณ์กถา

ครูพระสอนศีลธรรมวัดอมรินทราราม

คนเก่ง...... ต้องมานะบากปั่นขยันสู้
พร้อมเรียนรู้เข้าใจให้ลึกซึ้ง
ทําด้วยใจนําไปคิดจิตตราตรึง
ทําให้ถึงเฝ้าวิเคราะห์เหมาะแก่งาน
คนดี..... มีน้ําใจ ผูกไมตรีที่สะอาด
ชั่วละขาดทําดีรุกทุกสถาน
ผลความดีพาสมหวังดังต้องการ
โลกขับขานเชิดชูผู้ทําดี
คนมีสุข..... สุขทั้งใจ กายวาจาพาผ่องแผ่ว
ให้คลาดแคล้วโรคภัยไกลห่างหนี
หวังอะไรสุขเกษมเปรมฤดี
ตลอดปี ตลอดไป ในทางเดิน

อย่าหวาดหวั่นเมื่อผิดพลาด
อย่าขลาดกลัวการเริ่มต้น
สุขทุกข์ต้องอดทน
ชื่อว่าคน.....ต้องพยายาม

(พระมหาสมควร ถิรสีโล)

อนุสรณ์กถา

ครูพระสอนศีลธรรมวัดอมรินทราราม
ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดอมรินทราราม พระอาจารย์ถือว่าลูกศิษย์ทุกคน
เหมือนลูก เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ อบรมสั่งสอนเพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง
เมื่อถึงวันที่ลูก ๆ ทุกคนจบการศึกษา พระอาจารย์ก็มีความปลาบปลื้มยินดีที่ลูก ๆ ประสบความสําเร็จไปแล้ว
หนึ่งขั้น แต่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกอาลัยที่ต้องจากกันในโอกาสที่ลูก ๆ สําเร็จการศึกษาในครั้งนี้ พระอาจารย์ขอ
อํานวยพรให้พวกเราจงมีสุขภาพกายที่แข็งแรง กําลังใจที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญาดี สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่าลืมความเป็น ส.อ.ร. ที่เป็น คนดี คน เก่ง และมีจิตใจที่ดีงาม มีความเสียสละ
และอย่าลืมพระอาจารย์ พระอาจารย์จะไม่ลืมลูก ๆ ทุกคน

เจริญพร

(พระอาจารย์ภักดี เมฆอรุณ)
Pakdee11@hotmail.com

อนุสรณ์กถา

ครูพระสอนศีลธรรมวัดอมรินทราราม
ธรรมสวัสดีลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคน
วันเวลาเดือนปีได้ผ่านไปเร็วจัง นึกแล้วหน้าใจหายจากวันแรกทีพ่ ระอาจารย์กับลูกศิษย์
ได้มาพบกัน จากคนที่คุ้นเคยหน้าและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข คู่คุณธรรมได้เรียน
จบแล้วจากโรงเรียนวัดอมรินทรารามแห่งนี้ที่กลายเป็นอดีตและความทรงจําที่ดีงาม เธอจงก้าว
เพื่อก้าวสู่อนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า
จงนึกถึงผู้มีพระคุณพ่อแม่ ครู พระอาจารย์ และนําเอาธรรมะมาใช้ มีความกตัญญูกตเวที
ขยัน อดทน ต่อสู้ปัญหาและอุปสรรค พระอาจารย์ส่งลูกศิษย์ได้แค่นี้ที่เหลือให้เธอสู้และก้าว
อย่างมั่นคง เธอได้ดีพระอาจารย์ก็ดีใจด้วย ขอพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องรักษาลูกศิษย์
เจริญด้วยพร ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ.
ธรรมะสวัสดี
(พระสุพัฒน์ อนาลโย)
๒๖ ม.ค. ๒๕๕๔

ปัจฉิมโอวาท

ในโอกาสที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กําลังจะจบหลักสูตรเพื่อไปศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น ความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนแห่ง นี้ เช่น “สิ่งที่ไม่
เคยได้ฟังก็ได้ฟัง สิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยิน สิ่งที่ไม่เคยได้เรียนก็ได้เรียน สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้ สิ่งที่ไม่
เคยได้ดูก็ได้ดู สิ่งที่ไม่เคยสัมผัสก็ได้สัมผัส” ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการอบรมสั่งสอน สั่งสมประสบการณ์
และความรู้สรรพวิทยาทั้งหลายให้เพิ่มพูนงอกงามให้กับตนเองได้มากขึ้น ยิ่งรู้มากเท่าไหร่เราก็จะ
กลายเป็น เป็นผู้รู้ เป็นปราชญ์ เป็นบัณฑิต ทา พูด คิด ก็จะไม่ผิดหวัง หรือผิดน้อยลง ครูเชื่อว่าความรู้
และประสบการณ์เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของนักเรียนเอง และก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อชีวิตคนอื่นได้ด้วย
เมื่อนักเรียนไปเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ครูขอฝากเรื่องความมี มานะ ขยันหมั่นเพียร
ไว้ด้วยเพราะความเพียรเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความกระตือรือร้น แรงสนับสนุนส่งเสริม ความไม่ย่อท้อ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเอง และทําให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ
ขอขอบคุณและชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดียิ่งของผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหลายที่ได้ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่จบหลักสูตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้อย่างมีมาตรฐาน

(นายเติบ ใยเจริญ)
ผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ปัจฉิมโอวาท
ในนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดอมรินทราราม ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทุกคน ที่ได้สําเร็จการศึกษาในครั้งนี้
ความหวังของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่มีต่อนักเรียน คือ ปรารถนาให้ลูกหลานเป็นคนดี
ประสบความสําเร็จ เจริญก้าวหน้าทั้งด้านการศึกษาและอาชีพการงาน นักเรียนทุกคนจึงควรนําความ
ปรารถนาของท่านเป็นเป้าหมายที่ต้องทําให้สําเร็จให้ท่านได้เห็น
ในด้านการศึกษา ปัจจุบันระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง จึงถือเป็นเรื่องสําคัญ
ที่นักเรียนจะต้องเอาใจใส่ติดตามด้วยตนเองให้มากที่สุด
ขอให้นักเรียนจงสํานึกและทําหน้าที่ลูก หน้าที่นักเรียน หน้าที่คนไทยให้ดีที่สุด มีระเบียบ
วินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีน้ําใจ รับผิดชอบต่อตนเองและให้ความร่วมมือในการทําประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

(พันเอก สรรชัย อจลานนท์)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดอมรินทราราม

ปัจฉิมโอวาท
ขอแสดงความยินดี และชื่นชมต่อความสําเร็จเบื้องต้นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ และขอให้ทุกคนมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อให้ประสบ
ผลสําเร็จ เป็นที่ชื่นใจแก่คุณพ่อคุณแม่และครูอาจารย์ ขอให้นักเรียนยึดมั่น ปรัชญาโรงเรียน
“ นักเรียนต้องเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทําดี ” และคําขวัญโรงเรียน “ เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี ”
มีความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นมงคลแห่งชีวิต
ที่จะนํานักเรียนทุกคนเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการ

(ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ปัจฉิมโอวาท
ถ้านักเรียน ส.อ.ร. ทุกคน ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู เป็นเด็กดี
ของสังคม และประเทศชาติ
นักเรียนจะได้รับแต่ความสําเร็จ สมหวัง ทุกประการ

(นางรําไพ คุ้มแก้ว)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ปัจฉิมโอวาท
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ประสบความสําเร็จ จบปีการศึกษา
๒๕๕๓ เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป นักเรียนทุกคนต้องยืนหยัดต่อสู้ให้ได้กับชีวิตครอบครัว
และชีวิตในการเรียนที่เรียกว่า “ เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นมิตรกับทุกคน ” และมีความพยายามไปให้ถึง
จุดหมายที่ทุกคนต้องการ ครูหวังว่าทุกคนจงเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู
ที่สั่งสอน อบรมพวกเรามา เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักษ์รักษานักเรียนทุกคนให้มีแต่ความสุข ความเจริญ
สมความปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

(นางจรัญญา สุวรรณเตมีย์)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ปัจฉิมโอวาท
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ การจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา เป็นเพียงก้าวแรกที่
นักเรียนจะได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างไกลขึ้น เพราะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเอง
มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่
ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูก ส.อ.ร.ทุกคนจะก้าวออกไปอย่างมั่นใจ มีความ
ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ มีสัมมาคารวะ เชื่อฟังคําสั่งสอนของบิดา มารดา
ครู อาจารย์ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หากทําสิ่งเหล่านี้ได้ย่อมนํามาซึ่งความ
เจริญของตนเอง เป็นที่ยอมรับเพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์ ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
และสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิแก่ตนเองและโรงเรียนต่อไป

(นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์)
รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดอมรินทรารามจากอดีตถึงปัจจุบัน

นางสาวพัฒน ภาสบุตร

นางสาวทองคา ผดุงศุข

๑ มีนาคม ๒๕๐๔ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๙

๒๖ มีนาคม ๒๕๑๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๐

นายชลิต พุทธรักษา

นายชลอ มงคลการุณย์

นายธงชัย คงธนะ
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒

นายคธาธร งามมุข

๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๗

๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

นายบุญธรรม แก้วสาร

นายปรีชา คกมิ

ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า

๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ – ๕ มกราคม ๒๕๔๙

๖ มกราคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

ประวัติโรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปัจจุบันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
๓
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๖/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๘ ๐๙๒๗ , โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๓๐๑๗
มีประวัติความเป็นมาพอสังเขปดังนี้
โรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า ก่อตั้งมาแต่เมื่อใด เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) - มัธยมศึกษาปีที่ ๘ (ม.๘) มีชื่อเสียงทั้งด้านวิชาการและด้านการกีฬาในยุคสมัย
นั้น ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นโรงเรียนสังกัดเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่
วัดระฆังโฆสิตา-รามวรมหาวิหาร

ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนชายไปเป็นโรงเรียนหญิงชื่อ “โรงเรียนสตรีวัดระฆัง” จึงโอนนักเรียนชายทั้งหมดมา
เรียนที่โรงเรียนวัดอมรินทรารามและได้ชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนอมรินทร์โฆสิต ” และเปิดการสอนต่อมาจนถึง
พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้น สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ใกล้สถานีรถไฟธนบุรีอันเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ อาคารเรียนถูกลูกระเบิดทําลายและไฟไหม้หมด เมื่อสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ สงบลง นักเรียน
โรงเรียนอมรินทร์โฆสิตต้องไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งภายหลังได้มีการรวมตัวกันก่อตั้ง
“ สมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศกอมรินทรโฆสิต ” ขึ้น เพราะสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ยุคเริ่มต้นจึงถูกยุบเลิกไปโดยปริยาย
ต่อมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓ กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ขยายการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
เป็นประถมศึกษาตอนต้น ๔ ปี และประถมศึกษาตอนปลาย ๓ ปี ฯพณฯ ม .ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้ติดต่อกับพระธรรมรัตนากร
(ต่อมาคือสมเด็จพระวันรัต )
เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยาราม ซึ่งรักษาการตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม และพระครูปลัดรัตนวัตร

ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลวัดอมรินทราราม (ต่อมา คือพระสุนทรวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม )
เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ พระคุณเจ้าทั้งสองรูปได้เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาของ
ชาติ จึงได้มอบที่ดินว่างเปล่าของวัด เนื้อที่จํานวน ๔ ไร่ ๓ งาน ให้กรมสามัญศึกษาก่อตั้งโรงเรียนขึ้น
เพื่อรับสถานการณ์การขาดแคลนสถานที่เรียนของนักเรียนในสมัยนั้น
อาคารเรียนหลังแรก เป็นตึก ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน การก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ” รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ จํานวน ๕๗๓ คน เปิดเรียนเมื่อวันพฤหัสดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ .ศ. ๒๕๐๔ มีครูทําการสอน จํานวน
๒๘ คน และได้ทําพิธีเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๔ โดยมี ฯพณฯ ม .ล.ปิ่น มาลากุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ เป็นตึก ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน ชั้นล่างเป็น
โรงอาหาร เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑,๐๒๔ คน ครู ๔๕ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ก่อสร้างอาคารเรียนอีกหลังหนึ่งเป็นหลังที่ ๓ เป็นตึก ๓ ชั้น ๑๖ ห้องเรียนต่อ
จากอาคารเรียนหลังที่ ๒ เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ มีนักเรียน ๑,๓๘๓ คน ครู ๖๖ คน และ มี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จบหลักสูตรประถมศึกษารุ่นแรกจํานวน ๕๑๘ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๔ เป็นตึก ๓ ชั้น ๑๑ ห้องเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้งบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ สนามคอนกรีตทางระบายน้ํา และ
ครัวถาวร ในปีนี้มีนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ ป.๕ - ป.๗ รวม ๑,๔๔๘ คน ครู ๗๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มีการโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทย
มีโรงเรียนฝั่งธนบุรีหลายโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาขอสงวนไว้เพื่อเป็นโรงเรียนสําหรับทดลองวิจัย
ด้านการเรียนการสอน นอกจากโรงเรียนวัดอมรินทรารามแล้วยังมีโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียน
โฆสิตสโมสร โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เป็นต้น และมีโรงเรียนอื่น ๆ
ในต่างจังหวัดอีกรวมเรียกว่า โรงเรียน “ สามัญ ” มีอักษร “ ส ” ปักนําชื่อโรงเรียน เช่น ส.อ.ร. , ส.ฆ.ส. ,
ส.ช.ก. เป็นต้น
ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๕ เป็นตึก ๓ ชั้น ๖ ห้องเรียน เชื่อมอาคารเรียนหลัง
เก่าทางด้านทิศเหนือ ชั้นล่างเป็นห้องประชุม
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๔ เป็นต้นมา โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้พัฒนาโรงเรียน
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนเป็นที่ไว้วางใจและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นจาก ๔ ปีเป็น
๖ ปี ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๑๘ โรงเรียนวัดอมรินทรารามจึงเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้โรงเรียนวัดอมรินทรารามเป็น
โรงเรียนทดลองหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จํานวน ๒
ห้องเรียน และได้ทําการทดลองต่อเนื่องจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ปี พ .ศ.๒๕๒๐ โรงเรียนได้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จํานวน ๔ ห้องเรียน ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๘๐๖/๑๑๖๗๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๐ ที่จะปรับโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส่วนกลางเป็นโรงเรียนมัธยม
แต่ได้ยุบเลิกในปีการศึกษา ๒๕๒๑ ตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน
ปี พ.ศ.๒๕๒๓ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเท่ากับเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง
ทั้งหมด ซึ่งมีโรงเรียนวัดอมรินทรารามด้วย จึงย้ายมาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีการแบ่งโรงเรียนประถมศึกษา
ส่วนกลางเป็น ๕ กลุ่มโรงเรียน คือ กลุ่มโรงเรียนทวาราวดี กลุ่มโรงเรียนอโยธยา กลุ่มโรงเรียนสุโขทัย
กลุ่มโรงเรียนกรุงธน และกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์
สําหรับโรงเรียนวัดอมรินทรารามสังกัดกลุ่มโรงเรียนทวาราวดี ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่ม ๗ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนอนุบาล
วัดปรินายก โรงเรียนโฆสิตสโมสร และโรงเรียนวัดอมรินทราราม
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่
ในระดับประถมศึกษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้อํานวยการโรงเรียน นายชลิต พุทธรักษา
ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลโล่และเกียรติบัตร พร้อมทั้งรับพระบรมราโชวาทจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี ดร .ก่อ สวัสดิพานิช กราบทูลถวายรายงานเมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เปิดรับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จํานวน ๑ ห้องเรียน
นักเรียน ๓๕ คนและได้ขยายเป็นอนุบาลปีที่ ๒
ในปีต่อมา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนได้ลดจํานวนห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากฐานเดิม ๖ ห้องมาเป็น ๕
ห้องเรียน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดจํานวนข้าราชการ ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการและที่ขอ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด จะถูกตัดอัตราทําให้จํานวนข้าราชการครูลดลง ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนตามฐานเดิมได้ เมื่อถึงปีการศึกษา ๒๕๔๙ ป.๑ – ๖ จะมีสายชั้นละ ๕ ห้องเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นผลให้โรงเรียนวัดอมรินทรารามโอนมา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นการรวมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาอยู่ในสังกัดเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรินทรารามเปิดทําการสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑–๒ ชั้นละ ๒
ห้องเรียน รวม ๔ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มี ๖ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖
ชั้นละ ๕ ห้องเรียน รวม ๓๑ ห้องเรียน รวมห้องเรียนทั้งสิ้น ๓๕ ห้องเรียน จํานวนนักเรียน ๑,๔๐๖ คน
ข้าราชการครู จํานวน ๕๗ คน ลูกจ้างประจํา จํานวน ๗ คน ครูอัตราจ้าง (งบประมาณ) จํานวน ๑คน
ครูจ้างสอน (งบสมาคมฯ) จํานวน ๖ คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๑๒คน
โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษต่าง ๆ ให้ทันสมัย
เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล ได้ปรับเป็นห้องปรับอากาศ
เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนและป้องกันมลพิษ และในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นโรงเรียนสีฟ้าต้นแบบยอดเยี่ยมที่จัดการเรียนการสอนเรื่อง “การรักษาสิทธิโยชน์
ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ”
ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรง เรียนวัดอมรินทรารามเปิดทําการสอน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ มีจํานวน
๒ ห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ มีจํานวน ๒ ห้องเรียน รวม ๔ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ มี ๖ ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ชั้นละ ๕ ห้องเรียน รวม ๓๑ ห้องเรียน รวม
ห้องเรียนทั้งสิ้น ๓๕ ห้องเรียน จํานวนนักเรียน ๑,๓๓๑ คน ข้าราชการครู จํานวน ๕๕ คน
ลูกจ้างประจํา จํานวน ๗ คน ครูอัตราจ้าง (งบประมาณ ) จํานวน ๒ คน ครูจ้างสอน (งบสมาคมฯ )
จํานวน ๗ คน ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๑๑ คน
ปีการศึกษา
๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอมรินทราราม เปิดชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จํานวน ๒ ห้อง อนุบาลปี
ที่ ๒ จํานวน ๓ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จํานวน ๓๑ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๖
ห้องเรียน เพิ่มชั้นจากเดิม ๑ ห้องเรียน จํานวนนักเรียน ๑,๓๓๘ คน ข้าราชการครูจํานวน ๕๓ คน
ลูกจ้างประจํา ๗ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูจ้างสอน ๑๐ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑๒ คน
โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงดูแลอาคารเรียน สร้างส้วมนักเรียน ๓ ชั้น ในอาคาร
ด้านทิศเหนือ ทาสีอาคารเรียนส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยจนเสร็จสมบูรณ์ ปรับปรุงปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน
สวนหย่อมหน้าโรงเรียน จัดหาเครื่องเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาล จัดทําห้องศูนย์เด็กเล็กบริเวณติดห้องสมุด
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่โดยกรุผนังห้องทั้งหมด และขยาย
ด้านหลังจัดทําเป็นห้องควบคุมเครื่องเสียงและเก็บโต๊ะ เก้าอี้ เปลี่ยนฝ้าเพดาน เดินสายไฟ ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใหม่ ปรับปรุงเวทีหน้าห้องประชุมทะลุประตูเชื่อมต่อห้องประชุมเล็กด้านหลังเวทีให้ผ่าน
เข้าออกได้และปรับปรุงห้องประชุมเล็กข้างห้องสมุดเป็นแบบเดียวกัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียนภายในห้องเรียน ขัดพื้น
ห้องเรียน ปรับสภาพภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน จัดสวนหย่อมตามจุดต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณภายใน
โรงเรียนปรับปรุงพื้นห้องประชุมใหญ่ ปรับปรุงห้องพิเศษต่าง ๆ เช่น ห้องนาฏศิลป์ , ห้องคอมพิวเตอร์,
ห้องซาวด์แล็บ , ห้องแนะแนว
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
(WORLD CLASS STANDARD SCHOOL)
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ผ่านการติดตามประเมินการดํารงรักษาสภาพ
สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี ๒๕๕๓ และโรงเรียน
วัดอมรินทรารามมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่งย้ายมาจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จํานวน ๓ ห้องเรียน อนุบาลปีที่ ๒ จํานวน ๓ ห้องเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จํานวน ๓๐ ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๖ ห้องเรียน จํานวนนักเรียน ๑,๒๗๕
คน ข้าราชการครู จํานวน ๔๒ คน ลูกจ้างประจํา ๕ คน ครูอัตราจ้าง ๑๗ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑๘ คน

วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปฏิรูรปู การเรียนรู้พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เป็นคนดีและมีคุณธรรม

School Vision
By the year of BE 2556 (2013), we, Watamarintararam School,
will have built on success the Education Reform and will have
developed our learners to be as good quality as The World
Class Standard School and to be moral with well-behaved beings.

ปรัชญา
นักเรียนต้องเป็นคนคิดดี พูดดี ทําดี

คาขวัญประจาโรงเรียน
เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี

สีประจาโรงเรียน
เขียว - เหลือง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดอมรนทราราม์

พันเอกสรรชัย อจลานนท์
ประธานกรรมการ

นางสาวมนต์ภัทร ปพินทสมิทธิ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางนิทรา ฉิ่นไพศาล
ผู้แทนครู

นายจุมพล เอี่ยมขันทอง
ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสุวัฒนา จั่นหนู
ผู้แทนศิษย์เก่า

พระพิศาลพัฒนกิจ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูวิธานอมรกิจ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นางฐิติมาพร เจริญวงศา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนริสา หมีสมุทร
ผู้ทรงคุณวุฒ์

นางนริศรา แย้มทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒ์

นางผ่องศรี เกตุพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒ์

นางเฟื่องฟ้า ผิวขา
ผู้ทรงคุณวุฒ์

นางวันกมล ศิระยานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

นายนภาพล จีระกุล

โรงเรียนวัดอมรินทราราม ตั้งอยู่เลขที่ 566/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 1-2) มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน
** โรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งมาก่อนสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า ก่อตั้งมาแต่เมื่อใด เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) - มัธยมศึกษาปีที่ 8 (ม.8) มี
ชื่อเสียงทั้งด้านวิชาการและด้านการกีฬา ในยุคสมัยนั้น ต่อมาปี พ.ศ.2477 โรงเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นโรงเรียนสังกัด
เดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนชายไปเป็นโรงเรียนหญิงชื่อ "โรงเรียนอมรินทร์โฆสิต"
และเปิดการสอนต่อมาจนถึง พ.ศ.2484 ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ใกล้สถานีรถไฟธนบุรีอันเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ อาคารเรียนถูกลูกระเบิดทาลายและไฟไหม้หมด เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงนักเรียนโรงเรียนอมรินทร์โฆสิต
ต้องไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งภายหลังได้มีการรวมตัวก่อตั้ง "สมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศกอมรินทร์โฆสิต" ขึ้นเพราะ
สงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดอมรินทรารามยุคเริ่มต้นจึงถูกยุบเลิกไปโดยปริยาย
**ต่อมาถึงปี พ.ศ.2503 กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้ขยายการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาเป็นประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี
และประถมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ฯพลฯ มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นได้ติดต่อกับพระธรรม
รัตนากร (ต่อมาคือสมเด็จพระวันรัต) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยาราม ซึ่งรักษาการตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม และพระ
ครูปลัดรัตนวัตร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดอมรินทราราม (ต่อมาคือพระสุนทรวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม) เพื่อขอ
จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ พระคุณเจ้าทั้งสองรูป ได้เล็งเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการศึกษาของชาติ จึงได้มอบที่ดินว่าง
เปล่าของวัด เนื้อที่จานวน 4 ไร่ 3 งานให้กรมสามัญศึกษาก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อรับสถานการณ์การขาดแคลนสถานที่เรียนของ
นักเรียน
**ปี พ.ศ.2509 มีการโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทย มีโรงเรียนฝั่งธนบุรีหลาย
โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาขอสงวนไว้เพื่อเป็นโรงเรียนสาหรับทดลองวิจัยด้านการเรียนการสอน นอกจากโรงเรียนวัดอมรินทรา
รามแล้วยังมีโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เป็นต้น และมี
โรงเรียนอื่น ๆ ในต่างจังหวัดอีกรวมเรียกว่า โรงเรียน "สามัญ" มีอักษร " ส " ปักนาชื่อโรงเรียน เช่น ส.อ.ร. , ส.ฆ.ก. , ส.ช.ก.
เป็นต้น
**ปี พ.ศ.2523 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานมีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งเท่ากับเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลางทั้งหมด ซึ่งมีโรงเรียนวัดอมรินทรารามด้วย จึง
ย้ายมาสังกัดสานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการแบ่งโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลางเป็น 5 กลุ่มโรงเรียน คือ กลุ่มโรงเรียนทวาราวดี กลุ่มโรงเรียนอ
โยธยา กลุ่มสุโขทัย กลุ่มโรงเรียนกรุงธนและกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์

คณะผู้บริหาร

ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า
ผู้อานวยการโรงเรียน

นางราไพ คุ้มแก้ว

รองผู้อานวยการโรงเรียน

นางจรัญญา สุวรรณเตมีย์

รองผู้อานวยการโรงเรียน

นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์

รองผู้อานวยการโรงเรียน

คณะครูชั้นอนุบาลปีที่ ๑

นางลักขณา ณ ระนอง
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑

นางสาวสายสุนีย์ ทองยวน
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒

นางสาวสิริภัค บุญมาก
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๓

คณะครูชั้นอนุบาลปีที่ ๒

นางสุจิตรา ธนะพัวสุวรรณ
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑

นางสาวเพิ่มพูล วิชาช่าง
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒

นางสาวสุรณีย์ ป่านนี้
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๓

คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และครูพิเศษ

นางสาวณัฐกิจตา เตี่ยวขุ้ย

นางสัญญา น้อยสาแดง

นางคนึงนิจ บุญจันทร์

น.ส.ชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์

นางสาวพัชรีย์ ทวีทรัพย์

นางอนงค์ ดวงมุสิก

นายธัญสิทธิ์ วรรณปกาสิต

นายวีนัส จอมเกาะ

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๕ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และครูพิเศษ

นางวนิดา พัชนะพานิช

นางจรรยา ชูสุวรรณ

นางสาวสมใจ นวลดี

นางรัตนา เดชะสุรวานิชย์

นางรจนา จันทร์สนาม

นางสุนทรี ประยูรสิทธิ

นางพรใจ ด้วยตั้งใจ

นางสาววันเพ็ญ มาประดิษฐ์

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และครูพิเศษ

นางสาธร มุ่งธัญญา
น.ส.ปิยะพันธ์ สุวรรณภูมานนท์ นางพรรณนิภา วัชราภรณ์
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔
นางสาคร เมืองพรหม

นางทัศนีย์ สุรสนธิ

นายถาวร พบพืช

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นายพินิจ สาระสัย

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และครูพิเศษ

นางณัฐรักษ์ ขาเปรื่องเดช

นางสารวย หอมรองบน

นางสาวประทุม เล็กเปีย

นางกัญญรส แสงพรายพรรณ์

นางสิริลักษณ์ ครุฑมณี

นายสมพงษ์ ยังประเสริฐ

นางสาวพิมพ์นภา รอดทอง

Mrs.Andrea S. Delmas

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๕ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และครูพิเศษ

นางสาวยุพยง

ไชยชมภู

นางสาวอัจฉรา สุขสาราญ

นางสาวจุญจิรา สีดามุย

นางสุปรีดี คงวงศ์สุภัค

นางวราลี ศรีทอง

นางสันสนีย์ กนกลาวัณย์

นายวิทูร นิลวัตร

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

นางสาวรังสิมา ภาคเมธี

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และครูพิเศษ

น.ส.กฤชมน อานทิพย์สุวรรณ

นางรักษณา แวงโสธรณ์

นางชัญญภัฏ เอื้อทยานนท์

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔

นางชัญญณัส รอดพยุง

นางนิทรา ฉิ่นไพศาล

นางอดิสร สีสรรค์กิติพงษ์

นางพรพิมล ผิวตาลดี

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕

นางศรีปัญญา พงศ์สุวรรณ

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

บุคลากรโรงเรียนวัดอมรินทราราม

นายอินจันทร์ โม่งบุตร

นายวุฒิพงษ์ ประทุมวงศ์

นายชาญ นาคสุทธิ

นายสาโรจน์ บุญตรา

นายสมชาย อินทร์เทวา

บุคลากรโรงเรียนวัดอมรินทราราม-เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเบญจวรรณ พิริยวุฒิ

น.ส.ปรียาภรณ์ สมบูรณ์ชัย

นางสาวปัทมาวดี ทองเทือก

นางอภิชญา สุขประเสริฐ

นางสาวรัฐพร เมืองนิล

นายอโณชา สายศร

นางสาวกุหลาบ ไข่ลาย

บุคลากรโรงเรียนวัดอมรินทราราม

น.ส.ใจทิพย์ สหทรัพย์เจริญ

นางรสริน สวนดี

นางเสาวนีย์ สันหมุด

พี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ ๑/๒

นางสาวเขมจิรา ทวิพร
พี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ ๑/๓

พี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ ๑/๑

นางวันพร เกลี้ยงมีศรี

น.ส.เกล็ดเพชร วัชโรทัย

นางจันทร์สม ปันคะปวง

นางสาวณุชชา อารีรักษ์

พี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ ๒/๒

พี่เลี้ยงอนุบาลปีที่ ๒/๓

พี่เลี้ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นายเย็น กล่อมเภรี

นายอนุศักดิ์ ทานองนาค

นายเชิด นพภากูล

นักศึกษาฝึกสอน (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
จากซ้าย : นางสาวพิมผกา ทะก๋า,
นางสาวจิรัชยา ชอบธรรม
นางสาวสินทิ ธา วัฒนะ

พีเ่ ลีย้ งอนุบาลปีท่ี ๒/๑

ครูพิเศษสอนภาษาต่างประเทศ

Mrs.Chantana B.

Mr.Nicholas Haw

Mr.Jamie Ries

นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จากซ้าย : นางสาวพัชริกา ริมดุสิต, นางสาวพัชรินทร์ ทองเต๊า, นายชัยวัฒน์ แสงวัฒนฉัตร
นางสาวอภิญญา ศรีสขุ , นางสาวนุชจรี แหลมทอง

นักศึกษาสังเกตการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

แถวแรก : นางสาวนาริน ขาวนวล, นางสาวชลดา เชื้อดี, นางสาวทัศณีพร แท่นศรี,
นางสาวอรทัย เพ็ชรสอน, นางสาววิศณี เพชรกังสดาล, นางสาวนอฮาฟีซา แวมามะ
แถวหลัง : นางสาวรวิภา ทองสงค์, นางสาวศศิมา ทองเคียน, นางสาวหทัยรัตน์ ยุ่งยั่ง,
นางสาวธนาภรณ์ ธรรมวาทิตย์, นางสาวศุทธินี แก้วศรีบุญ, นางสาวคอยเราะ มามะเร
นางสาวอารีรตั น์ สะแลแม, นางสาวรุสนานี สะอิ

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ด.ช.จิรกมล เชื้อเมืองพาน ป.๖/๒
ประธานนักเรียน

ด.ญ.สุพรรษา สิงห์บุระอุดม ป.๖/๓
กรรมการนักเรียน

ด.ญ.ปารมี รอดสวัสดิ์ ป.๖/๑
รองประธานนักเรียน

ด.ญ.ฉันทิสา กองสวัสดิ์ ป.๖/๔
กรรมการนักเรียน

ด.ญ.ชญานิศ ติ่งต้อย ป.๖/๕
กรรมการนักเรียน

“ลูกอมรินทร์ไม่ลืมพระคุณครู”
กระผม ด.ช.จิรกมล เชื้อเมืองพาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ประธานนักเรียนโรงเรียน
วัดอมรินทราราม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในนามผู้แทนคณะกรรมการนักเรียน ผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
พระอาจารย์ทุกรูป ที่ให้ความรู้พวกกระผม ถึงแม้อาจจะซุกซนไปบ้าง กระผมขอสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีและ
ตั้งใจเล่าเรียนหนังสือให้ครู อาจารย์ได้ชื่นชมและผมจะเป็นคนดีของคุณพ่อ คุณแม่และสังคมตลอดไป
ด.ช.จิรกมล เชื้อเมืองพาน
ประธานนักเรียน
ดิฉัน ด.ญ.ปารมี รอดสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ รองประธานนักเรียนโรงเรียน
วัดอมรินทราราม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดิฉันได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบันนี้ ดิฉัน
ขอขอบพระคุณคุณครูอาจารย์และพระอาจารย์ทุกรูปที่ได้อบรมสั่งสอน ให้ความรักความเมตตาห่วงใยให้ความรู้
แก่ลูกศิษย์ ให้ประสิทธิ์ประสาทในวิชาต่าง ๆ นอกจากจะได้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น เรายังได้รับการอบรมสั่ง
สอนในด้านคุณธรรม-จริยธรรม ให้มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา ใจให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ
ด.ญ.ปารมี รอดสวัสดิ์
รองประธานนักเรียน

ลูกอมรินทราราม
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

อนุบาลปีที่ ๑/๑

แถวหน้า : ด.ญ.สวรส นิลยอง, ด.ญ.สพิชญา ทองรุ่ง, ด.ญ.ญาดา คาโคม, ด.ญ.ธัญสุดา แสละกุล, ด.ญ.ณฐมน ศรีไตรราศรี, ด.ญ.ปัณฑารีย์ เพ็ญสุขเหลือ
ด.ญ.นิสา เปลี่ยนแฉ่ง, ครูลักขณา ณ ระนอง, ด.ญ.พรธิดา วันทุม, ด.ญ.ณัฐกมล ทวีแก้ว, ด.ญ.วีรยา อินทมาตย์, ด.ญ.กัญญ์วรา ธรรมวิวัฒนุกูร,
ด.ญ.ณัฐนิชา วงศ์วรรณ, ด.ญ.ธนัชพร ด่านวิริยะกุล, ด.ญ.เบญจารี แสงศร
แถวหลัง : ด.ช.อลงกต มาฆะบูชา, ด.ช.ศิรวิทย์ เจริญกุล, ด.ช.กฤติเดช ฉิมพาลี, ด.ช.เอกรินทร์ ดีใหม่, ด.ช.กรกฎ เจือจันทร์หอม, ด.ช.ระพีภัทร จันทร์ต้อย
ด.ช.ศรศิริ วรรณทอง, ด.ช.ศรัณย์ อรรคจันทร์, ด.ช.จักราวุธ โตบัณฑิต, ด.ญ.จริญญาณ์ แหวนวงษ์, ด.ญ.รพินทร์พรรณ ทองพรม,
ด.ญ.ณัชชา อรัญยกานนท์

อนุบาลปีที่ ๑/๒

แถวหน้า : ด.ช.สัจจะเทพ ชัยประสิทธิกุล, ด.ญ.นภสร พิบูลย์, ด.ญ.กชกร บุญธรรม, ด.ญ.พุทราหวาน นิสัยชล, ด.ญ.ปาณิสรา ภู่พันธ์พิทักษ์, ด.ญ.ปิยาอร ศรีคูณ
ด.ญ.มณีรัตน์ ชานาญคง, ครูสายสุนีย์ ทองยวน, ด.ญ.อุมาพร โค้วจารัส, ด.ญ.ศรุตา สันทอง, ด.ญ.รติญญา สุขสมไทย, ด.ญ.ชนกนันท์ แสวงวงศ์
ด.ญ.ณัฏฐณิชา เจริญสุข, ด.ญ.ชนิดา มะไพร, ด.ญ.ธนรัตน์ สูงกาเนิด
แถวหลัง : ด.ช.นราทร บัวเนียม, ด.ช.โอม ภู่เสือ, ด.ช.ธนัท จิตตรุ่งเรือง, ด.ช.นราวิชญ์ แก้วโชติ, ด.ช.ฐนกร โอฬารดิลก, ด.ช.โชติพัฒน์ วัฒนอริยกิจ
ด.ช.ธีรพล ปาระเวก, ด.ช.ธนาเทพ โชคโสด, ด.ช.ภราดา กลิ่นเสือ, ด.ช.กฤตเมธ เสมประเสริฐ, ด.ช.กิตติเชษฐ์ อุทัยบุรมภ์, ด.ช.จิรายุ ชมะโชติ
ด.ช.ตรัยคุณ แก้วเขียว

อนุบาลปีที่ ๑/๓

แถวหน้า : ด.ญ.ปทิตตา ประทีป, ด.ญ.พรประภา ฉวีวรรณ์, ด.ญ.จุฑามาศ อินทร์เจริญ, ด.ญ.เวธกา เอมคุ้ม, ด.ญ.กัญญาพัชร ช่างทอง,
ด.ญ.กานต์พิชชา พรหมบุตร, ด.ญ.โชติมา พงษ์พิทกั ษ์วิเศษ, ครูสิริภัค บุญมาก, ด.ญ.ชนัญชิดา ควรดารงธรรม, ด.ญ.สุพรรณิการ์ แสงเพิ่ม
ด.ญ.สิริญญา ปิ่นเมฆ, ด.ญ.มณีรัตน์ ชุมทอง, ด.ญ.ชนิสร วงษ์ศรี, ด.ญ.สิริยาภรณ์ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ, ด.ญ.จิรัฐิติพร ธนัครสิทธิ์สกุล
แถวหลัง : ด.ช.เตชนะ อายุวัฒนะ, ด.ช.นิธิกรณ์ รักซ้อน, ด.ญ.ฐิติยา พวงลาเจียก, ด.ญ.อิ่มฤทัย คุมมงคล, ด.ช.นันทพัทธ์ ตรงกลาง, ด.ช.จิรภัทร เมฆตรู,
ด.ช.เอกชัย น้อยเกิด, ด.ช.ศิวพรหม ศรีมงคล, ด.ช.จิรัชยา พลใจหาญ, ด.ช.สรสิช พร้อมชินสมบัติ, ด.ช.กัณตพัฒน์ สงวนศรี, ด.ช.พัทธนันท์ ศิริสิทธิ์

อนุบาลปีที่ ๒/๑

แถวหน้า : ด.ญ.ณัฐณิชา หัวนะราษฎร์, ด.ญ.ณัฏฐณิชา ยศอ่อน, ด.ญ.กนกภรณ์ ไชยเดช, ด.ญ.เมลานี บริหาร, ด.ญ.ธนวรรณ เดชาเลิศ, ด.ญ.จารุนิภา บุญเรืองศรี
ด.ญ.ขวัญแก้ว ปิ่นเมฆ, ด.ญ.ชญานิษฐ์ บุญประดับ, ครูสุจิตรา ธนะพัวสุวรรณ, ด.ญ.ธนพร แจ้งจอน, ด.ญ.ชญานิษฐ์ อ่าสกุล, ด.ญ.ณัฐวรา อินทรธุ
ด.ญ.ชลธิชา คาเนตร, ด.ญ.ธนกาญจน์ ราชนิยม, ด.ญ.กุลณัฐ วิมลรัตน์, ด.ญ.ตะวัน เปรมมุณี
แถวหลัง : ด.ช.ชยานนท์ ศศิธร, ด.ช.พณัฐพงศ์ คงบวรเกียรติ, ด.ช.สุวัฒนะ วโรทัย, ด.ช.เทอดเกียรติ ยอดบางเตย, ด.ช.ปิติพงศ์ เลอวิศิษฏ์,
ด.ช.แทนกาย ธรรมวิวฒ
ั นุกูร, ด.ช.ชยุตม์ กฤษณายุทธ, ด.ช.กองเกียรติ ธรรมชาติ, ด.ช.พลวัต อรัญยถาวร, ด.ช.กิติพันธ์ ฤทธิ์สุวรรณ
ด.ช.กิตติพศ แซ่เตียว, ด.ช.ตระการ บุญบารุง, ด.ช.ชนุตร์ รอดหิรัญ, ด.ช.กฤษฎา สหสิทธิวัฒน์, ด.ช.กฤษณธร หงษ์โต, ด.ช.ณภัธ สมสุข

อนุบาลปีที่ ๒/๒

แถวหน้า : ด.ญ.อาริยา เผือกผ่อง, ด.ญ.นิศากร ภู่สุวรรณ, ด.ญ.รัศมี อนันต์, ด.ญ.นันทวรรณ บุญราษฎร์, ด.ญ.อัจจิมา สนธิพร, ด.ญ.ปภาดา มาท้วม
ด.ญ.สุวนันต์ แมมิ่ง, ด.ญ.พัชราภรณ์ คลังกลาง, ครูเพิ่มพูล วิชาช่าง, ด.ญ.บุษกร ศรีจัตุรัส, ด.ญ.ปวินท์วดี พูลสมบัติ,
ด.ญ.เพชรแพรว วรเมท, ด.ญ.ธิชา ปิ่นพลับ, ด.ญ.นรมน สุรพันธ์เมธี, ด.ญ.ปิยนุช เปียอยู่, ด.ญ.ปิยธิดา เปียอยู่
แถวหลัง : ด.ช.เนติพงษ์ ตะแก้ว, ด.ช.ปรเมษฐ์ ณัฐพูลวัฒน์, ด.ช.วิชชากร เกลี้ยงมีศรี, ด.ช.ภูบดินทร์ ทาสิน, ด.ช.ธนาธิป นิงสานนท์
ด.ช.ภาคภูมิ เย็นเพชร, ด.ช.บารมี เดือนไธสง, ด.ช.ธนวิน อ่วมอุ่ม, ด.ช.ธนวัฒน์ สุขญาติ, ด.ช.บุรุษรัตน์ สุวรรณภักดี,
ด.ช.นันทณัฐ แซ่เจ็ง, ด.ช.บุรพล ชัยวงค์, ด.ช.ป่าไม้ เชื้อดวงผุย, ด.ช.ทิฐินันท์ ตานแต่ง, ด.ช.ธนารักษ์ โชคโสด, ด.ช.พัชรดนัย ฉิมะเวช
ด.ช.นครินทร์ สุคนธ์, ด.ช.นราวิชญ์ หอมหวลดี

อนุบาลปีที่ ๒/๓

แถวหน้า : ด.ญ.สุปรียา อรรถยุกติ, ด.ญ.ศิริรชา เด็ดวิไล, ด.ญ.สุชานาถ เนียมเปรม, ด.ญ.ธนัชธิดา เชื้อนิตย์, ด.ญ.สรีรัตน์ สถาผล, ด.ญ.สุฐิตา แตงมาก
ด.ญ.สุรางคนา เมฆาระ, ด.ญ.อภิญญ์ภัทร์ บัวหลวง, ครูสุรณีย์ ป่านนี้, ด.ญ.วรรษชล แสงสวัสดิกุล, ด.ญ.เมธาพร บุญเจริญสุขกุล, ด.ญ.สุดา ใจบุญ
ด.ญ.เบญจวรรณ ห้วยจันทร์, ด.ญ.สุธาวัลย์ หาญสิทธิ์, ด.ญ.สุชาวดี โชติวิสุทธิ์, ด.ญ.ศุภลักษณ์ ประดิษฐดี
แถวหลัง : ด.ช.วิศรุต ไตรศักดิ์ศรี, ด.ช.วิษณุ ผูกพันธ์, ด.ช.สหัสวัต มโนขันธ์, ด.ช.อภิรักษ์ เตชดนัย, ด.ช.สรวิชญ์ เพ็งศิริ, ด.ช.ภูมินทร์ ศรลัมพ์
ด.ช.อภิณัฐ อบอุ่น, ด.ช.จิรพงศ์ ศฤงฆไพบูลย์, ด.ช.มนัส จันทรวงศ์, ด.ช.สรรค์วิชญ์ ยศวิชัย, ด.ช.ภูริพัฒน์ พวงประเสริฐ, ด.ช.รัฐภูมิ สมบูรณ์
ด.ช.บูรพา ต่อศิริกุลฑล, ด.ช.กิตติพศ แจ้งกระจ่าง, ด.ช.วาทิตย์ อ้อวิเศษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

แถวหน้า : ด.ญ.ณัฐิกา มาลี, ด.ญ.ศุจิตา สุขเปรม, ด.ญ.ศุภกานต์ ประกอบผล, ด.ญ.โชษิตา เนียะแก้ว, ด.ญ.อนันตา ปรีชานนท์, ด.ญ.ชุติณัฐ วิวัฒน์อานวยชัย
ด.ญ.ธนพร วงษ์สวรรค์, ครูณัฐกิจตา เตี่ยวขุ้ย, ด.ญ.จิรัญญ์ ศรีไตรราศี, ด.ญ.ณัฐฐาพร มะหะหมัด, ด.ญ.ปวันรัตน์ เสถียรธรรมวิทย์,
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ พนารักษ์, ด.ญ.สุทธิชา ขาภิบาล, ด.ญ.ศุภชิ า มัตติทานนท์, ด.ญ.พิชญา ตรีรัตน์ทวีชัย
แถวกลาง : ด.ช.นิติภูมิ มนูญธรรม, ด.ช.ชุติพนธ์ โพธิ์จาศิล, ด.ญ.ชวัลญา อมาตกุล, ด.ช.คณิสร สานสุข, ด.ช.คชราช วุฒิอังคณา, ด.ช.ตนุภัทร รัชตวิทย
แถวหลัง : ด.ช.พงศภัค เกตุคา, ด.ช.พันทวี มาลากร, ด.ช.ณฐนนท แก้วศรี, ด.ช.วิสินทร วิชิตตานนท์, ด.ช.นันทพัทธ์ เย็นใจมา, ด.ช.กิตติพันธ์ จิตอักษร
ด.ช.พชร ขาเปรื่องเดช, ด.ช.วาทิต ตรีรัตน์ทวีชัย, ด.ช.ภัทรพล ประทุมมุด, ด.ช.ไชยโชค จรจรูญ, ด.ช.นพนันทกร ใจสว่าง, ด.ช.นราทิพย์ ครุธศิริ
ด.ช.วีรภัทร์ วณิชวัฒนานันท์, ด.ช.ภูรินทร์ ทองใส, ด.ช.จักรภัทร ทัดมาลา, ด.ช.ธนพัฒน์ สงวนศรี, ด.ช.ณัฐศักดิ์ โพธิ์มัจฉา, ด.ช.ณัฐกิตต์ เข็มปัญญา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒

แถวหน้า : ด.ญ.วริศรา สินธพเรืองชัย, ด.ญ.ภัทรียา พลับจุ้ย, ด.ญ.กรอบเพชร ค่อนดี, ด.ญ.ณัฐณิชา บัวเนียม, ด.ญ.อิทธยา เบญจพฤกษชาติ
ด.ญ.ณัฐภา แสงพันตา, ด.ญ.นิสิตตา มะลิหวน, ด.ญ.ภคพร คาแก้ว, ครูสัญญา น้อยสาแดง, ด.ญ.พิมพ์ชนก แย้มศิริ, ด.ญ.ณัชชา เจนสมบูรณ์
ด.ญ.กาญจนาลักษณ์ ปาละตา, ด.ญ.วรัญญา แม้นจิตต์, ด.ญ.นารินดา สุขขี, ด.ญ.มานิดา ทองคา, ด.ญ.สุภชา สุนกาเหนิด, ด.ญ.วรางคณา เจริญศิริ
แถวกลาง : ด.ญ.ชลลดา กาไลทอง, ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ตั้งจิตอภิชัย, ด.ช.ศุภกิจ วงษ์นิกร, ด.ช.กิติศักดิ์ กอทอง
แถวหลัง : ด.ช.กฤษณะ ธารีนาถ, ด.ช.จรณินทร์ สุวรรณไตรย์, ด.ช.ณัฐวุฒิ จอมเกาะ, ด.ช.นันทวัฒน์ พุทธรัตน์, ด.ช.สุรัชฐพล กาบแก้ว, ด.ช.นนทการณ์ บัวศรี
ด.ช.พีรพัฒน์ ทิมาศาสตร์, ด.ช.ก้องภพ เกิดพืชน์, ด.ช.ภูริช ภักดี, ด.ช.ธัชรัช อภิสิทธิรัตนากร, ด.ช.พันธกานต์ จันทร์ภิรมย์, ด.ช.ภพธร ญาณอภิมนตรี
ด.ช.นทีภัทร พรเลิศประเสริฐ, ด.ช.ปวเรศ แสงสวัสดิ์, ด.ช.ติณณภพ เกียรติพาราวงศ์, ด.ช.จิตติ ชั่งแสง, ด.ช.ธีรพล บุญหิรันดร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓

แถวหน้า : ด.ญ.ปุญชลิศา ปาริจฉัตต์, ด.ญ.พิชชาพร ศรลัมพ์, ด.ญ.ปิย์วรา ด่านวิริยะกุล, ด.ญ.ธนิฎฐากรณ์ เสือนาค, ด.ญ.สกลสุภา รื่นถวิล, ด.ญ.ณัฐณิชา หลีเฮง
ด.ญ.สุรีย์พร รัตนทัศนีย์, ด.ญ.วาสนา พลายล้อมมูล, ครูคนึงนิจ บุญจันทร์, ด.ญ.สุธิดา กาญจนประทุม, ด.ญ.ชวัญชนก สุขประเสริฐ,
ด.ญ.ทิวาพร ดวงพุ่มเมฆ, ด.ญ.กนกพร แก้วสี, ด.ญ.มนัสนันท์ ประคา, ด.ญ.นพรัตน์ เครือวัลย์, ด.ญ.ณัฐธีรา อยู่ชั่วกัลป์, ด.ญ.มนัสนันท์ ศรีสดเลิศ
แถวกลาง : ด.ญ.วรฤทัย กีรติทวีสุข, ด.ญ.รมิดา ตานแต่ง, ด.ญ.ชาลิสา ไหวพริบ
แถวหลัง : ด.ช.ภัทรพงศ์ อินฟ้าแสง, ด.ช.อิทธิวัฒน์ ศุภชล, ด.ช.อธิวัฒน์ ศรีกรณ์, ด.ช.ชิติพัทธ์ ถามณี, ด.ช.พลวัต เกตุเที่ยงกิจ, ด.ช.สรวิชญ์ พูลสระคู
ด.ช.ธนฤกต คาเสนาะ, ด.ช.ศักรินทร์ นิลท้วม, ด.ช.ฉัตรพล เพิ่มขุมรักษ์, ด.ช.เจษฎา มาดลสิน, ด.ช.ธนาวุธ แสงนาครินทร์, ด.ช.วุฒิกร กุมภาพันธ์
ด.ช.อิทธิฤทธิ์ ไทยแสง, ด.ช.ภควุฒิ สุเมธี, ด.ช.ณัฐนันท์ โอฬารดิลก, ด.ช.วทัญญู ฉัตรแก้ว, ด.ช.ธนากร ธเนศถาวรกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔

แถวหน้า : ด.ญ.ไอราดา ภักดี, ด.ญ.เบล เถาแตง, ด.ญ.จิดาภา สมนา, ด.ญ.พัชรภา นาคฉายา, ด.ญ.ณฐมน บุญนาค, ด.ญ.ฟ้ารุ่ง สุขบางนพ, ด.ญ.ณิชากมล พลมั่น
ด.ญ.สิรินุช วงษ์ศรี, ครูชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์, ด.ญ.วริษฐา เสนาพิทักษ์, ด.ญ.อัญธิกา อัครมิ่งมงคล, ด.ญ.ศุภิสราภรณ์ ผลดี, ด.ญ.วรรณวิษา สุภาพวานิช
ด.ญ.เกวรินทร์ เพ็งคาสุคันโธ, ด.ญ.ณัฐชานันท์ ภัครพสิษฐ์
แถวกลาง : ด.ช.นภัทร สุวรรณรัตน์, ด.ช.ภูเบศ ชุติกุลธเนศ, ด.ช.ธนพล แก้ววิชิต, ด.ช.ภานุพงศ์ ภราดรภักดีผล, ด.ญ.สุนิสา มะโนรา, ด.ญ.ณิชาภัทร จันทร์โต
ด.ช.สิริพัฒ รอดขา, ด.ช.กองทรัพย์ ธรรมชาติ, ด.ช.สิทธิกานต์ ไหลประเสริฐ, ด.ช.นเรนทร ชุ่มชมบุญ
แถวหลัง : ด.ช.กิติพงษ์ มินบุรี, ด.ช.รัชพล ศศิธร, ด.ช.เตวิช แสนดี, ด.ช.ปฎิพล ปริกประดับ, ด.ช.บูรพา กระจกแสง, ด.ช.พงศกร ผลดี, ด.ช.ธนภูมิ พิทักษ์ธานี
ด.ช.ภาวัต เรือนเพ็ชร, ด.ช.ณภัทร แก้วดี, ด.ช.สิงหา พิมลพันธ์, ด.ช.กันต์พงษ์ จรัลวรวงศ์, ด.ช.พลกร ปิยพรกนก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๕

แถวหน้า : ด.ญ.จิดาภา กิจวาส, ด.ญ.ภัทราพร พลับจุ้ย, ด.ญ.พนิดา เฉลิมสิทธิ์, ด.ญ.อภิญญา ชื่นใจมิตต์, ด.ญ.ขวัญพิชชา น้อยเกิด, ด.ญ.ปวีณา สุขรมย์,
ด.ญ.อมลรดา ใจมั่น, ครูพัชรีย์ ทวีทรัพย์, ด.ญ.นิชานาถ มั่นอ่วม, ด.ญ.ปกีรฌัม คาประชุม, ด.ญ.วรินธีรา ขาวประเสริฐ, ด.ญ.พิชานิกา ควรดารงธรรม
ด.ญ.นพวรรณ ทับเพรียง, ด.ญ.ปภาวรินทร์ วันตะธรรม, ด.ญ.อารียา สุจริต
แถวกลาง : ด.ญ.วิลาสินี นาคนิล, ด.ญ.อารยา ไชยรินทร์, ด.ญ.กมลนัทธ์ พรหมณาเวช, ด.ญ.ศรัณย์ชนก ศักดิ์สันเทียะ, ด.ญ.ฐธิติกานต์ ฉัตรกรณ์สกุล
แถวหลัง : ด.ช.พีรณัฐ วิจิตรภัทร, ด.ช.ธวัลรัตน์ แจ้งจอน, ด.ช.สุรัฐกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์, ด.ช.คุณานนท์ ตามสายสุด, ด.ช.ธนชล ฤทธิพันธ์, ด.ช.ไตรรัตน์ พึ่งปรีดา,
ด.ช.กันตพิชญ์ สินเปียง, ด.ช.กฤตยชญ์ ประวงษ์, ด.ช.พัสกร จรูญทรัพย์, ด.ช.ภัทรดนัย สุวัตถี, ด.ช.สิปปภัทร์ แสงศรี, ด.ช.โชคชัย พงษ์พิทักษ์วิเศษ
ด.ช.พงศ์พัทธ์ คงบวรเกียรติ, ด.ช.ศุภโชค โกศลบุญมี, ด.ช.นครินทร์ กิจเบญจะ, ด.ช.เอเชีย ไม้เกตุ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑

แถวหน้า : ด.ญ.ภูฟ้า อาไพบูลย์, ด.ญ.พรไพรินทร์ สืบมาก, ด.ญ.ภัสญ์สุชา โพธิติพิสิฐ, ด.ญ.ปิยะพร ตรีบุบผา, ด.ญ.ธัญญ์ทิพา ฟองไข่มุก, ด.ญ.จิต แซ่ซิ้ม
ด.ญ.กชพร ชุมทัพ, ครูวนิดา พัชนะพานิช, ด.ญ.ฟ้าแพรว พานน้อย, ด.ญ.วชิราภรณ์ สมินทอง, ด.ญ.ณัฐชา นุ่มพรหม, ด.ญ.ธนิดา คุณาพรวัฒน์
ด.ญ.กมลพรรณ แก้วแสน, ด.ญ.พิยดา ศิลปเจริญ, ด.ญ.มณฑา เกิดทองคา
แถวกลาง : ด.ญ.นันทกานต์ ขันสุวรรณ์, ด.ญ.เหมือนฝัน ศรีชญา, ด.ญ.ณัชกมล บัวเหม, ด.ญ.วรรณกร แก้วประสงค์
แถวหลัง : ด.ช.ชัชพิสิฐ เพิ่มพูนพร้อม, ด.ช.ธีรวัฒน์ สุวรรณเทศ, ด.ช.นพรุจ บุญพรหม, ด.ช.ธีธัช อักษรพันธุ์, ด.ช.คุณานนท์ เชื้อดวงผุย, ด.ช.รชตะ พลราชม
ด.ช.บดินทร์ นิลยอง, ด.ช.ชนัญญู นนทรี, ด.ช.ธนวันต์ อินทร์สกุล, ด.ช.ธีรดนัย พ่วงแสง, ด.ช.ณุติชาติ แก้วมณี, ด.ช.ภาสวิชญ์ ตรีรัตนทวีชัย
ด.ช.บดินทร์ โสภี, ด.ช.ปฐมพงศ์ เย็นเพ็ชร, ด.ช.ธนชัย รัตนเลิศลบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒

แถวหน้า : ด.ญ.นราพร สุขเกษม, ด.ญ.อัญชิสา นุชนารถ, ด.ญ.เกวลิน มาดลสิน, ด.ญ.ลักษณารีย์ จันทร์เจริญ, ด.ญ.ณัฐณิชา สามเสน, ด.ญ.ศิริญาดา จันทะคัด
ด.ญ.ธนภรณ์ จอมจินดารัตน์, ครูจรรยา ชูสุวรรณ, ด.ญ.ธมลวรรณ แสงวันลอย, ด.ญ.ธนนันท์ จอมจินดารัตน์, ด.ญ.นิชาภา หนูศรีใส
ด.ญ.วนิดา เหลืองแดง, ด.ญ.ชัญญา ศรีกนก, ด.ญ.ณัฐวดี องอาจ, ด.ญ.วัฒนา สิงห์บุระอุดม, ด.ญ.พิมพ์พร ผ่องบุรุษ
แถวหลัง : ด.ช.ปพนพัทธ์ กาวิยะ, ด.ช.ธนทัต สลางสิงห์, ด.ช.พีรณัฐ จันทร์แสงศรี, ด.ช.ฤทธิพร ธรรมวัติ, ด.ช.ผดุงวิทย์ เรืองโรจน์, ด.ช.ธนาธร แป้นประเสริฐ
ด.ช.สิทธิโชค ฉันททิวากร, ด.ช.ประธาน หิรัญวัฒน์, ด.ช.ศุภชัย ทองวารี, ด.ช.วัชรพัฐน์ ครุธแก้ว, ด.ช.ชนาธิป ชัยเจริญ, ด.ช.ธนโชติ ใจดี,
ด.ช.จอมพล ปานฉิม, ด.ช.นครินทร์ ตาสันเทียะ, ด.ช.สุเมธ กรุดพิสมัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓

แถวหน้า: ด.ญ.ปุญญิศา ภาควิธี, ด.ญ.วิชิตา สีหาคุณ, ด.ญ.ธนัชพร ดาราโรจน์, ด.ญ.เบญญาภา สระศรีสม, ด.ญ.สุญาณภัทร ภู่ระหงษ์, ด.ญ.กัลยกร วันละ
ด.ญ.พุทธชาต ศรีสุวรรณ, ด.ญ.วริศรา ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, ครูสมใจ นวลดี, ด.ญ.ศศิประภา สงวนธามรงค์, ด.ญ.ไซคี พูนายาว, ด.ญ.บุณยาพร จันทรวัต
ด.ญ.ปานชนก คงเนียม, ด.ญ.นรมน ติ่งต้อย, ด.ญ.นภัสวรรณ พรสิงห์ปรีชา, ด.ญ.กมลทิพย์ วันทุม, ด.ญ.ธาริณี ฉ่าชื่น
แถวหลัง : ด.ช.พัสกร พงษ์ไพบูลย์, ด.ช.กิตติพัฒน์ มุรินทร, ด.ช.พีรพัฒน์ อรุณดี, ด.ช.ธรรมรักษ์ เยาวชิรพงศ์, ด.ช.พิชญากร แจ้งประยูร, ด.ช.ฐนพงษกช กิจเจริญค้า
ด.ช.กิติวัฒน์ ลีลาลัคนา, ด.ช.ภราดร ศรีโสดา, ด.ช.นพดล เกิดบ้านคราม, ด.ช.ภัทรกร กรเกษม, ด.ช.ชยันตร์ จันทร์ศิริ, ด.ช.สันติภาพ พลพรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔

แถวหน้า: ด.ญ.นวพร เอนกอนันต์, ด.ญ.ภัทรกร ฉิมพาลี, ด.ญ.ทิพวรรณ เทสะกา, ด.ญ.ภัทรานี สายท่าเสา, ด.ญ.รัชตา กุลไกรศรี, ด.ญ.นันทพร บุญราษฏร์,
ด.ญ.ธัญชนก เพชรประดับ, ครูรัตนา เดชะสุรวานิชย์, ด.ญ.เบญญทิพย์ สุขุมพานิช, ด.ญ.เพ็ญนภา จอมจอหอ, ด.ญ.ปริญาดา ไทยภักดี,
ด.ญ.ณัฐชยา อาสน์สถิตย์, ด.ญ.ปัญญพัฒน์ ดางามกิจ, ด.ญ.วณิชชา ศรีวรรณยศ, ด.ญ.มนัสนันท์ งามยิ่งมาก
แถวกลาง : ด.ญ.สาธิตา เพี้ยนสาอาง, ด.ญ.วรรณวิษา ผะกาแดง, ด.ญ.สุภัคพร สรรค์วิทยากุล
แถวหลัง : ด.ช.อัมรินทร์ แก้วม่วง, ด.ช.ปริณท์ ไชยวงค์, ด.ช.กิตติพงศ์ คงเนียม, ด.ช.ธีระภูมิ พุทธพงษ์, ด.ช.อานนท์ แสวงสุข, ด.ช.ตรีเพ็ชรกล้า คมสาคร
ด.ช.ศิวภพ ศรีมงคล, ด.ช.ภรัณยู ศรีงามผ่อง, ด.ช.ศิวกร อรุณมณี, ด.ช.ศุภชัย สมบูรณ์, ด.ช.ภควัต พูลสวัสดิ์, ด.ช.สรศักดิ์ บัวทอง,
ด.ช.ชยณัฐ อาสน์สถิตย์, ด.ช.ปิติพงษ์ ทับเพรียง, ด.ช.ธนกฤต สิริรัตนตรัย, ด.ช.ภูธิป ล้วนแก้ว, ด.ช.จิรภัทร สุวรรณลมัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕

แถวหน้า: ด.ญ.สิตานัน นิลน้อยศรี, ด.ญ.ณัฐวิภา บุญบารุง, ด.ญ.กชพร ผิวอ่อน, ด.ญ.รัตติยา อินตอง, ด.ญ.บุญปรีดา ดัดเดช, ด.ญ.อินทิรา เอมวิวัฒน์
ด.ญ.ศาตนันท์ แววสีงาม, ครูรจนา จันทร์สนาม, ด.ญ.วิริยา ประดิษฐศร, ด.ญ.ชยกร ตติยจงสุข, ด.ญ.พักตร์วิภา นกชม, ด.ญ.กัลยา ศรีพุ่มไข่
ด.ญ.วิมลณัฐ มณีเกียรติโกวิท, ด.ญ.วรัญญา สันประยูร, ด.ญ.วรรณวิษา จันทร์ต้อย, ด.ญ.วิภาวี พหุลานนท์
แถวกลาง : ด.ญ.สาริษา มณีรัตน์, ด.ญ.สุรัตนา มหานิล, ด.ญ.ปวีณทัศน์ ใจคง, ด.ญ.สุชานันท์ รอดนิล
แถวหลัง : ด.ช.ชัยธวัช วงศ์สุวรรณ, ด.ช.อัครเดช ฉวีจันทร์สกุล, ด.ช.เสฎฐวุฒิ สวัสศรี, ด.ช.อภิสิทธิ์ โคตบุตร, ด.ช.เกษมศักดิ์ แตงงาม,
ด.ช.อันโตนิโอ กาวอมซาเดห์, ด.ช.ธนพล เกตุมหาตระกูล, ด.ช.ธีรัตว์ หาญทนงค์, ด.ช.ศุภวัฒน์ วงศ์ศิริสุวรรณ, ด.ช.ศรรบ ใจสมัคร
ด.ช.ธนาบัติ วิภาชนม์, ด.ช.พงศธร พงษ์แสร์, ด.ช.จักรพงษ์ พลศิริ,
ด.ช.ภูมินทร์ เปรมมุณี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

แถวหน้า : ด.ญ.เสาวรส มูลเมียง, ด.ญ.ชญดา แฝงจันดา, ด.ญ.จารุภัสสร์ ธนัครสิทธิ์สกุล, ด.ญ.ภัณฑิรา สิงห์ดี, ด.ญ.วรัญญา อ้อวิเศษ, ด.ญ.กันตา ด้วงอ่อน
ด.ญ.กาญจนา จูงใจ, ครูสาคร เมืองพรหม, ด.ญ.นันทิกานต์ ทองพูล, ด.ญ.นพเก้า จัดแจง, ด.ญ.ชวิศา ศรีไตรราศี, ด.ญ.ชญานิศ สุวรรณแสง
ด.ญ.กนกพร ไทยประกอบ, ด.ญ.วิภวานี พจนา, ด.ญ.สรินญา อินทรนูขา, ด.ญ.ปิงปิง ห่อทอง
แถวกลาง : ด.ญ.วัชรีย์ จันทเขต, ด.ญ.วรินทร กีรติทวีสุข, ด.ญ.เพ็ญนภา คงดิษฐ์, ด.ช.ณัฐพล วิไลรัตน์, ด.ช.ธนโชติ แสงเงิน, ด.ช.วีรชัช ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา
แถวหลัง : ด.ช.ชนาธิป บุญธรรม, ด.ช.นิธิพัฒน์ รักซ้อน, ด.ช.กันต์ธีร์ พจนะศิลป์, ด.ช.พีรพัฒน์ ไทรหอมหวน, ด.ช.นวพล เฉลิมสิทธิ์
ด.ช.อินทนิล กมลวงษ์สกุล, ด.ช.วิชญ์วิสิฐ สรณวิช, ด.ช.เอกราช พูลสวัสดิ์, ด.ช.รัตนชัย พุกเผื่อนเจริญ, ด.ช.ทวิชากร ฉิมพิบูลย์
ด.ช.วิชัย วงศ์สุทธิวรกุล, ด.ช.นิธิกร ปลื้มอารมณ์, ด.ช.จิรพัส สุวรรณวงษ์, ด.ช.ธบุญ ภาคสาลี, ด.ช.ธนธรณ์ ชินรัตนา, ด.ช.ศรัณ หมีสมุทร
ด.ช. ธีรภัทร์ ดาเนื้อดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

แถวหน้า : ด.ญ.จิว น้อยประเสริฐ, ด.ญ.ปุญญิศา มาลีหวล, ด.ญ.สาธิดา ทิพย์ภาณุเดช, ด.ญ.สุทธิดา พูลสมบัติ, ด.ญ.เนตรชนก ไกรสิน, ด.ญ.กมลชนก ศรีสวัสดิ์
ครูปิยะพันธ์ สุวรรณภูมานนท์, ด.ญ.บุณยานุช ทองใบน้อย, ด.ญ.อุษา หลักคา, ด.ญ.รณพร ธนไพศาลกิจ, ด.ญ.ธิดา ชุมทอง, ด.ญ.ศศิประภา ลิ้มทองเจริญ
ด.ญ.กชพร มาตรไพจิตร, ด.ญ.เกศสุดา พลอยเสงี่ยมพงศ์
แถวกลาง : ด.ช.อภิรักษ์ ประสพสุข, ด.ญ.กัลปังหา กันเสือ, ด.ญ.ชัญญา เรือนเพ็ชร, ด.ญ.พิมพ์รภัทร ทองเนื้อแข็ง, ด.ญ.สุจิตตรา แก้วบุดสา, ด.ช.สิปปกร จ้อยเจือ
แถวหลัง : ด.ช.ภูมิพัฒน์ พรมเมตตา, ด.ช.นาธาร บุญมะยา, ด.ช.นพรุจ บุญเจริญสุขกุล, ด.ช.ธนภัทร รุ่งสว่าง, ด.ช.ฐปนันท์ ทองเต็มถุง, ด.ช.พรหมเทพ กสิกรกุล
ด.ช.อภิสิษธ์ชัย กิจเจริญค้า, ด.ช.ศราวิชย์ สาริยา, ด.ช.ศราวุฒิ สาริยา, ด.ช.ณัฐพล ก้องกิจภักดีชัย, ด.ช.ภาคภูมิ พวงเดช, ด.ช.อติวัฒน์ สถาผล
ด.ช.ปัณณธร รอดโต, ด.ช.จักรธร แสงทับทิม, ด.ช.อมรเทพ ใหญ่ดี, ด.ช.ธราดล สมประดิษฐ์, ด.ช.วรชาติ คาสาลิกา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓

แถวหน้า : ด.ญ.ธัญมน แถลงดี, ด.ญ.นพษา เพชรชะนะ, ด.ญ.พนิตสุภา กาพย์แก้ว, ด.ญ.เมธาวี เหมวรรณ, ด.ญ.ปีย์วรา ช่อมณี, ด.ญ.ประพิชญา พิมโคตร
ด.ญ.จิรัชญา เผือกกะจี, ด.ญ.เบญญา ศรีสุรพล, ครูพรรณนิภา วัชราภรณ์, ด.ญ.ณัฐชา มะหะหมัด, ด.ญ.วณิสตา สุนทรเดชะ, ด.ญ.พรพิชชา พิมพา
ด.ญ.ธนิชา ชงบางจาก, ด.ญ.ชนนิกานต์ วงค์แก้วเมือง, ด.ญ.เบญญากร สิงห์พลงาม, ด.ญ.นภัสร เกตุบาง, ด.ญ.กฤษญาภรณ์ ธัญญาหาร
แถวกลาง : ด.ญ.ทิพย์ธัญญา บานเย็น, ด.ญ.วรัชยา พุทธกาเนิด, ด.ญ.มุจลินทอง หลอมทอง, ด.ญ.กุลธิดา ศุภกาญจน์,
แถวหลัง : ด.ช.ณรงค์ เอีย่ มประเสริฐ, ด.ช.อรรถนนท์ ศิลาพันธุ์, ด.ช.เจตวัฒน์ ตันธนะพันธ์, ด.ช.ปฏิเวธ คงเชื้อนาค, ด.ช.สิรวิชญ์ สุขเสถียรภาพ
ด.ช.ก้องภพ วงษ์สามหมอ, ด.ช.ดิศย์พันธุ์ เพิ่มดี, ด.ช.ปฏิภาณ พระสุริยะ, ด.ช.ณัฐวุฒิ พุทธรัตน์, ด.ช.ธนิสร ฤทธิพันธ์, ด.ช.นนทกิตติ์ จ้อยชู
ด.ช.ศุภกร ไพรสกุลเดชา, ด.ช.กันทรากร เกิดบ้านคราม, ด.ช.ภาคภูมิ บุญบารุง, ด.ช.พัฒนชัย บุญประเสริฐ, ด.ช.วรายุทธ เสงี่ยมรักษ์, ด.ช.ณฐกร หล่าพร้อย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๔

แถวหน้า: ด.ญ.กนกวรรณ วงศ์สุวรรณ์, ด.ญ.ณัฎชญา พูนปาน, ด.ญ.อัญชิสา เลียงประสิทธิ์, ด.ญ.วราภรณ์ แก้วเจริญ, ด.ญ.อรนภา แซ่อึ้ง,
ด.ญ.อนันธิกา คงคาหลวง, ด.ญ.พิชชากร แก้วศรี, ครูสาธร มุ่งธัญญา, ด.ญ.พรนภัส วิมลสถาพร, ด.ญ.ภัทรธิดา ลามคา,
ด.ญ.ภรัณยา นพภากูล, ด.ญ.นภชนก สมสุข, ด.ญ.ธัญกร แถลงดี, ด.ญ.ณัฐกฤตา โม่งบุตร, ด.ญ.วรรณณี รุ่งสว่าง
แถวกลาง : ด.ช.แซม สุกใส, ด.ญ.กัญญาวีร์ ปานสาราญ, ด.ญ.สุภัสร ตารวจหาญ, ด.ญ.ชิติยาภรณ์ ผลดี, ด.ญ.มนรวี โทรจุฬานนท์, ด.ช.ศิลา สุขิโต
แถวหลัง : ด.ช.พลพล สุทธิบุญ, ด.ช.เปรมประสิทธิ์ เชื้อเมืองพาน, ด.ช.ธนกร แถลงดี, ด.ช.ณัฐพล รุ่งสว่าง, ด.ช.พีระภัทร์ ศิริลักษณ์, ด.ช.กฤษณะ นฤนะ
ด.ช.กนิษฐ์ พันธุ์บุญปลูก, ด.ช.กฤตชพล ไพฑูรย์สวัสดิ์, ด.ช.ธนโชติ วรรณแจ่ม, ด.ช.กิตตินันท์ แซ่เตียว, ด.ช.ธนกิจ บูรณศักดิ์สถิตย์
ด.ช.สมเกียรติ สุขสาราญ, ด.ช.ปัญญาวัฒน์ บุญเกิด, ด.ช.ศิลา คงชื่นสิน, ด.ช.ธนทัต เกตุคุ้มภัย, ด.ช.ณัฐพงษ์ วิจิตรโท

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕

แถวหน้า : ด.ญ.เอมพิกา ศรีอุดร, ด.ญ.โชติกา วิจิตรขจรกุล, ด.ญ.เปรมยุดา นิติคุปต์, ด.ญ.เมณิษา วงศ์กระพันธุ์, ด.ญ.พัชราภา อ่องเอี่ยม, ด.ญ.กรรณิการ์ กันทะรัก
ด.ญ.ชนิสรา คงไชย, ครูทัศนีย์ สุรสนธิ, ด.ญ.จิรพร เสาร์จันทร์, ด.ญ.ณัฐกฤตา กาแพงแก้ว, ด.ญ.ภัทรจิรา หาญสูงเนิน
ด.ญ.มัณชุกานต์ วิสิษฐ์ศรี, ด.ญ.ณัฎฐณิชา สุทจิตรธิผล, ด.ญ.ภิญญดา อ่านนอก, ด.ญ.กนกวรรณ มันทวงศ์
แถวกลาง : ด.ญ.อรณิชา มิคะนุช, ด.ญ.ปิยะธิดา สุริวรรณ, ด.ญ.รินรดา ทองพรม, ด.ญ.อณัญญา ภู่พันธ์พิทักษ์, ด.ญ.กัณนิกา เชื้อตาอ่อน, ด.ญ.แสงจรัส หมั่นผดุง
แถวหลัง : ด.ช.พันธพัทธ์ ลิขิตทัศชูวงศ์, ด.ช.โสรจ สหทรัพย์เจริญ, ด.ช.นนทพัทธ์ พลอยช่าง, ด.ช.คชทอง คชหิรัญ, ด.ช.ปกรณ์ มหาสุคนธ์, ด.ช.จิรายุ สิงห์ลาพอง
ด.ช.ชนาธิปภพ ใจสว่าง, ด.ช.รพี จันทร์ส่องแสง, ด.ช.ธนโชติ ไพรินทร์, ด.ช.จิรภัทร มะลิหวน, ด.ช.อรรถวุฒิ พรมเดช, ด.ช.สิทธิโรจน์ แดงศิริ
ด.ช.เปรมพันธ์ วารีวนิช, ด.ช.อมรเทพ ซื่อสัตย์, ด.ช.ธีรพงศ์ รุ่งสว่าง,
ด.ช.ฐิติพัฒน์ จุลกะสุทธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑

แถวหน้า: ด.ญ.ธัญจิรา สิริจัตุรภุช, ด.ญ.สาธิดา มะนะโส, ด.ญ.ปาณิสรา พิมโคตร, ด.ญ.ธันยธรณ์ ไฉยชาติ, ด.ญ.ตะวัน ฉิมวัย, ด.ญ.นริศรา จานุสังข์
ด.ญ.อรจิรา แก้วเจริญ, ครูณัฐรักษ์ ขาเปรื่องเดช, ด.ญ.จิรัชญา ดีจริง, ด.ญ.มธุรส ยังประโยชน์, ด.ญ.อภิรตา เสลานนท์, ด.ญ.รัตน์ติยา ทวีอมรรัตน์
ด.ญ.สกุลรัตน์ คาเนตร, ด.ญ.อารียา ติรโศภิน, ด.ญ.จุรีพร ขจรกาญจนรักษ์
แถวกลาง : ด.ญ.สุปราณี วงศ์สุวรรณ, ด.ญ.วรินทร์ธาร เหมือนสิงห์, ด.ญ.กรกนก ดวงกลาง, ด.ญ.สิริรัฐ ดรุณสาสน์, ด.ญ.ภัทราพร รอดเดช, ด.ช.ภูมินทร์ โพธิ์ทอง
ด.ช.ชวิน เหมะทัพพะ, ด.ช.นวภูมิ เข่งเงิน
แถวหลัง : ด.ช.อัษฎาวุธ เกิดหนุนวงศ์, ด.ช.อาทิตย์ อุทัยแจ่มศรีผล, ด.ช.ชัยวุฒิ ทู้ไพเราะ, ด.ช.คเชนทร์ ม่วงทอง, ด.ช.ธนาวุฒิ เหมือนประสาท,
ด.ช.วิษณุพงษ์ วิกล, ด.ช.สุรศักดิ์ สมศักดิ,์ ด.ช.สุเมธ พุทธรัตน์, ด.ช.นวพล เอนกอนันต์, ด.ช.สิงหา กิตติชัยเดช, ด.ช.ธีรเมธ งามสง่า,
ด.ช.จิรวัฒน์ บุญมีโชค, ด.ช.พัฒนชัย ปราณีตพลกรัง, ด.ช.อธิบดี อุ้มปรีชา, ด.ช.รัชพล ปิยะมาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒

แถวหน้า : ด.ญ.เขมิกา เกียรติพาราวงศ์, ด.ญ.กฤตพร วงษ์สุวรรณ, ด.ญ.ศุภมาส พัฒน์สิน, ด.ญ.ชัชชญา มาลากรอง, ด.ญ.พิชชาภรณ์ อ่าสกุล
ด.ญ.รังสิมา ถวิลไพร, ด.ญ.ชนากานต์ อุทัยธรรม, ครูสารวย หอมรองบน, ด.ญ.จิรนันท์ ดาราพัฒน์, ด.ญ.อภิชญา ทวีโชคเกรียงไกร
ด.ญ.ประภานันท์ หิรัญพงศ์สิน, ด.ญ.กัญญารัตน์ สุขจิตต์, ด.ญ.กานต์มณี ลีลาลัคนา, ด.ญ.พลอยกมล สุขแย้ม, ด.ญ.ณิชารีย์ ชีวจิตต์วรกุล
แถวกลาง : ด.ช.จรัสธาดา คาดี, ด.ช.บัณฑิต จั่นทิม, ด.ช.ศุภณัฐ เทพวัลย์, ด.ญ.พัชริดา พิมพ์แตร, ด.ญ.อภิญญา แก่นแก้ว, ด.ญ.อธิชา สิงหนาท
แถวหลัง : ด.ช.วุฒิพงศ์ วงศ์ศรีเทพ, ด.ช.ภากร แมงทับ, ด.ช.โศภณ แจงบารุง, ด.ช.บดินทร์ นาเรียนเขตต์, ด.ช.ณัฐพงศ์ วัจนะประพันธ์, ด.ช.กฤติน สร้อยน้อย
ด.ช.ณัฐภูมิ อารีรักษ์, ด.ช.ธิติพล มณีเกียรติโกวิท, ด.ช.คุณานนต์ ชุ่มเชิงรักษ์, ด.ช.เอนกพงศ์ สวัสศรี, ด.ช.เดชศิริ ตรีสัจจานันทน์, ด.ช.ธนกฤต พูลสวัสดิ์
ด.ช.ทรงชัย เทสะกา, ด.ช.นพรัตน์ เกิดสุวรรณ์, ด.ช.กฤษณพล รอดคง, ด.ช.ชญานนท์ ขันมณีกุล, ด.ช.กฤตเมธ ชื่นชวนชม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓

แถวหน้า : ด.ญ.เกสรา ธเนศศรียานนท์, ด.ญ.จิรภา ศรีสุขภู,่ ด.ญ.ปภาดา สิงห์บุระอุดม, ด.ญ.อภิญญา ชัยจันทร์ดี, ด.ญ.ภคนันท์ โล่อุทัย, ด.ญ.ณัฎฐณิชา เสนางาม
ด.ญ.ชนัชพร พรหมแจ้ง, ครูประทุม เล็กเปีย, ด.ญ.ชยาภรณ์ พรหมเดช, ด.ญ.กมลธรรม เกตุทอง, ด.ญ.ชลธิชา กฤษณะปิยะวรรณ
ด.ญ.สายพินธุ์ เทียนธรรมชาติ, ด.ญ.กุลธิดา นามสาโรง, ด.ญ.ธนัญญา สันประยูร, ด.ญ.นันท์สินี รอดเครือมิตร
แถวกลาง : ด.ช.พฤทธิ์รวี ชื่นศิริ, ด.ช.พงษ์เพชร สังฆมะณี, ด.ช.ณัฐสิทธิ์ เกื้อกูลฤทธิวงค์, ด.ช.ชัยพล ประกอบทรัพย์,
แถวหลัง : ด.ช.วงศธร สีหวัลลภ, ด.ช.จิรสิทธิ์ เชื้อเมืองพาน, ด.ช.โชคณภัทร ตันสกุล, ด.ช.วรพงศ์ เพิ่มอาภรณ์, ด.ช.เศรษฐ์ศรณย์ ใจบางยาง, ด.ช.พรรษา จินากุล
ด.ช.วรัญญู จึงตกูลพานิชย์, ด.ช.อัศริยะ อายุวัฒนะ, ด.ช.ชยุพล นุตะปราณี, ด.ช.ธิติ สงวนสุข, ด.ช.สุทธิวัส พิมลพันธ์, ด.ช.ศมา อยู่เจริญ,
ด.ช.ธันวา ภาชนะทิพย์, ด.ช.สุภพิชญ์ สีตะสิทธิ์, ด.ช.ธนาคาร ชื่นแพ, ด.ช.ปฐพี เกตุสมพร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔

แถวหน้า : ด.ญ.ถิรนันท์ โปรยเงิน, ด.ญ.วิการดา เทียนธรรมชาติ, ด.ญ.รพีพรรณ ยอดจิตร์, ด.ญ.ลลิตา วงศ์มานพกุล, ด.ญ.ญาณิศา เจริญวงศา
ด.ญ.ภัคมันต์ญา น่วมบัว, ด.ญ.จรัญญา จิตต์พานิชย์, ครูกัญญรส แสงพรายพรรณ์, ด.ญ.ณัฎฐยา เลิศเลอพงศ์, ด.ญ.ธนารีย์ เรืองขนาบ
ด.ญ.จิรัญญา ราชสีห์วงศ์, ด.ญ.รุจิรา สาขามุละ, ด.ญ.นัฏนรี แสงสุวรรณ, ด.ญ.กันย์ สงวนพงษ์, ด.ญ.ณัฐมน เปรมมุณี
แถวกลาง: ด.ญ.กมลฉัตร อ่อนบาง, ด.ญ.ธิรดา กุลไกรศรี, ด.ญ.เกวลิน สามเสน, ด.ญ.พรอารี ตราชู, ด.ญ.ปอรญา ลัดพลี ด.ช.ณัฐชนน มัยยะ
ด.ช.วิศิษฐ์พล อันตรเสน
แถวหลัง : ด.ช.ธัญพิชช์ ซุ่นศรี, ด.ช.อดิธัช หมั่นมั่นคง, ด.ช.ธีร์ทัช รักหมู่, ด.ช.ปรมี อยู่สุขสวัสดิ์, ด.ช.รังสรรค์ เล็กสุนทร, ด.ช.วงศธร โพธิ์เงิน
ด.ช.ธนัฐ นุ่มพรม, ด.ช.วรปรัชญ์ รัศมีเจริญชัย, ด.ช.ศักรินทร์ อจลานนท์, ด.ช.เปรมวัฒน์ ร่วมชัย, ด.ช.อัครวัฒน์ เทพนวล, ด.ช.ศรัทธา เล้าสมบูรณ์
ด.ช.วงศกร สุคงเจริญ, ด.ช.สิทธิโชค อยู่อุบล, ด.ช.คมชาญ จันทร์ศิริ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๕

แถวหน้า : ด.ญ.อัจฉรา ศรีพุ่มไข่, ด.ญ.อรัญญา พันธุ์เรือง, ด.ญ.รพีพัตร ขาคมกุล, ด.ญ.ณัฐฐิตา วงขวัญ, ด.ญ.ปพิชญา รวดเร็ว, ด.ญ.ศิรประภา เพ็ชรพันธ์
ด.ญ.ปิยวรรณ เทียมปาน, ครูสิริลักษณ์ ครุฑมณี, ด.ญ.ธนิดา บุญมี, ด.ญ.เมธินี สอดสี, ด.ญ.อิสรีย์ รักประทุม, ด.ญ.สิรินดา จันทรใย,
ด.ญ.รัชนีกร เกตุดา, ด.ญ.สิรินันท์ วัฒนมงคล, ด.ญ.สุนิสา เพชรมาก
แถวกลาง : ด.ญ.พิมพ์พงษ์ เด็นลีเมาะ, ด.ญ.ปภัสสร งามแท้, ด.ญ.วรกานต์ สุดเลิศ, ด.ช.ณฐกร รอดตัว, ด.ช.ทรงชัย การสูงเนิน, ด.ช.วโรดม อินทร์เจริญ
แถวหลัง : ด.ช.พีระพงศ์ อังก์สุวรรณศร, ด.ช.วีรภัทร เคลือจินดา, ด.ช.วีระศักดิ์ หาวารี, ด.ช.ธีริทธิ์ แซ่โค้ว, ด.ช.ภัทรชัย ลายนาคขด, ด.ช.แผ่นดิน ขาวงาม
ด.ช.กวิน สังข์น้อย, ด.ช.ธนวัฒน์ สร้อยสุวรรณ์, ด.ช.ภาสวิชญ์ มิ่งวงศ์, ด.ช.ศุภกร เดชรัตน์, ด.ช.พุทธิชัย หล่อฉัตรนพคุณ, ด.ช.ณัฐวุฒิ เกษมเวชวิทยา
ด.ช.นิพิฐพนธ์ นราวิชญ์วิรุฬห์, ด.ช.วันชนะ จุลเสวก, ด.ช.ศิรชัย อ่อนแสง, ด.ช.ปิติภัทร ผิวตาลดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑

แถวหน้า : ด.ญ.ปิยรมย์ พร้อมชินสมบัติ, ด.ญ.วิมลรัตน์ จะนะบูรณ์, ด.ญ.วันทนา ยอดบางเตย, ด.ญ.จุฑาทิพย์ สุวรรณวงษ์, ด.ญ.เมธาวี ติรักษา,
ด.ญ.ชนญชา พรหมสาขา ณ สกลนคร, ด.ญ.บัวชมพู สูงประเสริฐ, ครูยุพยง ไชยชมภู, ด.ญ.กุลธิดา องอาจ, ด.ญ.สมิตา มีมงคลกุลดิลก,
ด.ญ.ลิลลี่ สีนา, ด.ญ.กัญญารัตน์ ไกยะฝ่าย, ด.ญ.ปัญญพัฒน์ หาญทนงค์, ด.ญ.ณัฐพร เล็กสัมฤทธิ์, ด.ญ.ปาริชาติ สีพาลา
แถวกลาง : ด.ช.อธิธัช ชูยงค์, ด.ญ.ศดานันท์ เทพนวล, ด.ญ.จิดาภา ออเขาย้อย, ด.ญ.แพรวา อายุวัฒนะ, ด.ญ.ไปรยา มัยยะ, ด.ญ.ณัฏฐา จงวิมาณสินธุ์,
ด.ช.ธีรพัฒน์ หงส์วรพิพฒ
ั น์
แถวหลัง : ด.ช.ศิริพงษ์ บุญธรรม, ด.ช. ธัชชานนท์ คันทะมูล, ด.ช.ชยางกูร อยู่ด,ี ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณแสง, ด.ช.เมธี ปานกลิ่นพุฒ, ด.ช.กิตติพันธ์ ศารทมณี
ด.ช.จิรศักดิ์ แซ่ตั้ง, ด.ช.คริษฐ์ แสงเงิน, ด.ช.ธีรภัทร์ สุขเกษม, ด.ช.ปรินทร ปิ่นกุมภีร์, ด.ช.อรรถวุฒิ โตเบญจพร, ด.ช.ภัทรพล ถาวรศักดิ์,
ด.ช.กิตติศักดิ์ รักอิ่ม, ด.ช. ดรันต์ บางผึ้ง, ด.ช.กลธัช เกียรติคุณไพโรจน์, ด.ช.ธัชชัย ภู่สุวรรณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒

แถวหน้า : ด.ญ.วิราศินี รัตนบุรม, ด.ญ.พนิตตา พลับจุ้ย, ด.ญ.พงศ์พัชรา พจนา, ด.ญ.สุพรรณี หมื่นเอ, ด.ญ.กัลยรัตน์ จิตต์แจ่ม, ด.ญ.ปภัสรา คาสงค์
ด.ญ.เอื้อการย์ ชวนเชย, ครูอัจฉรา สุขสาราญ, ด.ญ.อนัญดา แมงทับ, ด.ญ.รวิสรา หลวงตระกูล, ด.ญ.สมิตา วิสัยแสวง, ด.ญ.ศุภิสรา วัฒนอริยกิจ
ด.ญ.โกลัญญา สรหงส์, ด.ญ.ยุคนธร มันทนานุชาติ, ด.ญ.เมธาวี เทียมสยาม
แถวกลาง : ด.ญ.แพรพัตรา บุตรรักษ์, ด.ญ.จิตฤดี ซื่อตรง, ด.ญ.ไพลิน เลิศกิตติกุลโยธิน, ด.ญ.บุญปรียา ดัดเดช, ด.ญ.ศศิภา สุขอุ้ม, ด.ช.ปณิธาน ด้วงตะกั่ว,
ด.ช.ธนะรัตน์ สุขกิจพงษ์, ด.ช.อธิษฐ์ เสงี่ยมรักษ์, ด.ช.นันทวัฒน์ งามยิ่งมาก
แถวหลัง : ด.ช.ธิติวุฒิ มโนจิตงาม, ด.ช.กฤษฎาวุฒิ ประชาดา, ด.ช.ปฏิภาณ สุทัศน์ ณ อยุธยา, ด.ช.ธัชชัย สุทธิวิวัฒน์, ด.ช.ณัฐภวัต วิไลกุล,
ด.ช.อุดมทรัพย์ ราชศิริส่งศรี, ด.ช.สืบต่อ เลื่อมประเสริฐ, ด.ช.ปองวิชญ์ วิสุทธาจาร, ด.ช.มาวิน ยอมอยู่, ด.ช.ทศพร ชื่นนอก,
ด.ช.ชนากานต์ ควรดารงธรรม, ด.ช.ภีมพล ส่งคุณฤทธิการ, ด.ช.วายุ สวัสดี, ด.ช.วิชานนท์ วิชิตตานนท์, ด.ช.สหรัฐ ดวงละออ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓

แถวหน้า : ด.ญ.พิมพ์นภา มิคะวัตร์, ด.ญ.กิตติยาภรณ์ สระแก้ว, ด.ญ.กุลนรรฐ จันทร์ศรี, ด.ญ.ปานวาด เกตุคุ้มภัย, ด.ญ.พรสราพรรณ วชิรพุทธคุณ,
ด.ญ.อัญคณางค์ เลิศเลอพงศ์, ด.ญ.ศรินธร ชัยบอลล์, ครูจุญจิรา สีดามุย, ด.ญ.วนิตสิริ วรสรวง, ด.ญ.เพียงรวี ทองสุก, ด.ญ.ปภาวี จันทร์เรือง,
ด.ญ.ศรสวรรค์ หนักแน่น, ด.ญ.นุชจรีย์ แก้วมณี, ด.ญ.สิริพร ใหญ่ดี, ด.ญ.ชามิล สุดเสริฐสิน
แถวกลาง : ด.ช.เจษฎากร เจียมจิตต์, ด.ญ.สุกัญญา เกตุกรรณ์, ด.ญ.ชนัญชิดา นนทรีย์, ด.ญ.เบญจรัตน์ มหาธนานุสรณ์, ด.ญ.พิมพ์กมล รัตนะโสภณชัย,
ด.ญ.ชลิดา กิจคงชีพ
แถวหลัง : ด.ช.จีรศักดิ์ ปั้นขา, ด.ช.ภูมิพัทร์ กีรติวิทโยฬส, ด.ช.ศุภกร เพ็งฉิม, ด.ช.มนัสวิน วรรณแจ่ม, ด.ช.นันทภพ รักษาพล, ด.ช.ชยุตพงศ์ แดงเรือง,
ด.ช.กิตติวัชร บุญเพียร, ด.ช.พชร เจริญอ่อน, ด.ช.ทวีวัฒน์ บัวแก้ว, ด.ช.วราวิชญ์ ทับพุ่ม, ด.ช.ธัชชัย นิงสานนท์, ด.ช.นิติธร นพคุณ,
ด.ช.ศุภณัฐ หลีสุวรรณ, ด.ช.กรเทพ ดวงกลาง, ด.ช.ภูริช พินิจนิยม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

แถวหน้า : ด.ญ.อภิชญา ชีววัชรไพบูลย์, ด.ญ.พลอยพิชญ์ สุขีประเสริฐ, ด.ญ.นลพรรณ เจือจันทร์หอม, ด.ญ. ณัฐธิณี ยุรยาตร์, ด.ญ.กุลสตรี ยอดเกวียน
ด.ญ.วีระวรรณ พหลยุทธ, ด.ญ.คณัฐฌา ช่วยนวล, ครูสุปรีดี คงวงศ์สุภัค, ด.ญ.สุรัสสา พงษ์ไพบูลย์, ด.ญ.อพรรณตรี แถลงดี, ด.ญ.อรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์
ด.ญ.ณัฐธิดา สุนทรศักดิ,์ ด.ญ.ณัฐพร มาศภูมิ, ด.ญ.ชนนิกานต์ อังก์สุวรรณศร, ด.ญ.ธิติพร คาสาลิกา
แถวกลาง : ด.ช.ภูมินทร์ คุ้มกัน, ด.ช.สุปวีณ์ ชัยจันทร์ดี, ด.ญ. สุพิชฌาย์ นฤนะ, ด.ญ.สาวิตรี อ่อนละมูล, ด.ญ.วรัญญา สุสุนทร, ด.ญ.พรจิรา แจ่มใส,
ด.ญ.ณัฐกานต์ ยิ้มวิไล, ด.ช.ธิปไตย สลางสิงห์, ด.ช.วราวิชญ์ ปานมาส
แถวหลัง : ด.ช.กิตติธัช ทับทิมเทศ, ด.ช.ติณณภพ สุนทรพัฒน์, ด.ช.อภิชาติ ไชยรัตน์, ด.ช.ณัฐภัทร กลีบบัว, ด.ช.ต้นสัก อุตสาหะ, ด.ช.ภาคภูมิ สุนกาเหนิด,
ด.ช.ธนกฤต ปรีดิขนิษฐ์, ด.ช.ณัฐนันท์ สายยางหล่อ, ด.ช.สุทธิพงศ์ เอี่ยมสะอาด, ด.ช.จิระวิน ประชิตครบุรี, ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ,
ด.ช.นพเก้า เครือวัลย์, ด.ช.อภิสิทธิ์ หาญสิทธิ์, ด.ช.ธนไชย ศรีสังข์งาม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๕

แถวหน้า : ด.ญ.จิณณ์จุฑา ผาสุข, ด.ญ.ศุภกานต์ กลิ่นเสือ, ด.ญ.ภัณฑิรา กิจวาส, ด.ญ.ปานจิตร หมั่นผดุง, ด.ญ.กัญญาภัค อ่วมอุ่ม, ด.ญ.ชัญญานุช พรผล
ด.ญ.มณีพร ทองเฟื่อง, ครูรังสิมา ภาคเมธี, ด.ญ.ธัญชนก สง่าเมือง, ด.ญ.ศุภาพร นาคธน, ด.ญ.ประภัสสร เพชรฤกษ์, ด.ญ.วริษา ใยมณี,
ด.ญ.อภิญญา ไชยรัตน์, ด.ญ.พิชญาภา วีระสะ, ด.ญ.ปุณณธีต์ ธรรมานุสาร
แถวกลาง : ด.ช.ปฏิภาณ จึงเฟื่องฟูศิลป์, ด.ช.หัสวรรษ ยามมีสิน, ด.ญ.สรินยา แก้วประชุม, ด.ญ.กนกพร คงลิ้ม, ด.ญ.นาวาตรี กันเสือ,
ด.ช.กฤษพงษ์ รัตนรังสิกุล, ด.ช.อัษฎากรณ์ ติรณะรัต
แถวหลัง : ด.ช.ทวี วารีวนิช, ด.ช.ราเมธ ธนเศรษฐ, ด.ช.วงศธร พฤกษ์พรชัยกุล, ด.ช.รัฐพล อรรถาโภชน์, ด.ช.นนทวัฒน์ ฉิมวัย, ด.ช.กฤตนันท์ ไชยเดช
ด.ช.กอบเพชร ธนะบุญกอง, ด.ช.ธนัช โสรัตน์, ด.ช.ณัฐวุฒิ รุ่งสว่าง, ด.ช.ยุทธพร จันทร์รัศมี, ด.ช.กมล วงศ์ศรีคาไชย, ด.ช.กรวิชญ์ รัตนทัศนีย์
ด.ช.นฤเบศร ใจสมัคร, ด.ช.พรหมธวัช จันทรคุปต์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/
๑

แถวหน้า : ด.ญ.พรกมล แดงชาติ, ด.ญ.สุปราณี นาคะวงค์, ด.ญ.เขมนันท์ ลาภล้อหลาย, ด.ญ.นัฐดา พรรณไวย, ด.ญ.ธันย์ชนก มีทั่ง, ด.ญ.ชนม์นิภา เพชรลอ
ด.ญ.จิตรลดา มูลทา, ครูกฤชมน อานทิพย์สุวรรณ, ด.ญ.กัญญารัตน์ พุทธมนต์, ด.ญ.ภรณ์จันทร์ ธนะมณีพร, ด.ญ.ณัฐนันท์ ลิมนภาพวัลย์
ด.ญ.อาภาพร เวชสุวรรณ, ด.ญ.ปารมี รอดสวัสดิ,์ ด.ญ.อรทัย ชัยชานาญ, ด.ญ.ณิชกานต์ สายะนันท์
แถวกลาง : ด.ญ.วรรณวดี สาสิงห์, ด.ญ.สิริกัญญา พ่วงแสง, ด.ญ.กมลทิพย์ ทองสุขเสนี, ด.ญ.พรพิมล ศรีแจ่มแจ้ง, ด.ญ.ณัชชา เจริญทิพย์
แถวหลัง : ด.ช.วรากร ปทุมภา, ด.ช.กาชัย อุทัยแจ่มศรีผล, ด.ช.สวภัทร พวงผกา, ด.ช.นาครักษ์ วชิรพุทธคุณ, ด.ช.ทรงวุฒิ ทองเจริญ, ด.ช.ชนะพล มหาราช
ด.ช.สรวิศ รอดทัพ, ด.ช.สุเมธี อินทมาน, ด.ช.กีรติ ชูความดี, ด.ช.ธนภัทร ดาราโชติ, ด.ช.ศุภกฤต บุญบวรภัคกุล, ด.ช.สุภสิทธิ์ สีตะสิทธิ์
ด.ช.ศิวะ คงวัฒโน, ด.ช.สุรกฤช คล้ายทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

แถวหน้า : ด.ญ.กมลพร ธรรมมณี, ด.ญ.พลอย สิทธิสกุลเดช, ด.ญ.กาว รตนวัณณ์, ด.ญ.นันภัทร ขจรศิริภักดี, ด.ญ.ภัคจิรา นิยม, ด.ญ.น้าฟ้า ฉิมวัย
ด.ญ.อริศรา วิสา, ครูรักษณา แวงโสธรรณ์, ด.ญ.ปรียารัตน์ บัวเหม, ด.ญ.ณัฐนิชา บารุงเรือน, ด.ญ.วิภวานี ลุทัน, ด.ญ.จุฑาวรรณ กองแก้ว
ด.ญ.นันท์มนัส ภู่ระหงษ์, ด.ญ.วราลี สินธุ์เดช, ด.ญ.ชนิกานต์ คงเนียม
แถวกลาง : ด.ช.ศุภกฤต นาควิจิตร, ด.ญ.วรรณา ศักดิ์ศรี, ด.ญ.นิตยา วิระสุข, ด.ญ.สุมินตรา บุตมะ,
แถวหลัง : ด.ช.จิรกมล เชื้อเมืองพาน, ด.ช.สรัณกร คูณขาว, ด.ช.พิทยุตต์ พวงอุบล, ด.ช.สุรวิช ชูพินิจ, ด.ช.ทรัพย์ประเสริฐ แกล้วกสิกรรม,
ด.ช.เอกสิทธิ์ เทพพงษ์เพชร, ด.ช.บุญรัก ฤกษ์งาม, ด.ช.จุฑาวุฒิ งามแท้, ด.ช.จิรวัฒน์ เอี่ยมพราวพฤกษ์, ด.ช.ณฐพล ศาสตรานนท์,
ด.ช.ธนพล ทรงดอน, ด.ช.ภานุวัตร์ ภูมิศิริกรณ์, ด.ช.ทัตธน สบู่หอม, ด.ช.ธฤต ศิลปี, ด.ช.สุรพล แสงเพิ่ม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓

แถวหน้า : ด.ญ.อธิปติยา อินทร์ศาสตร์, ด.ญ.ณัฐพร หาญจิตตระการ, ด.ญ.ภัทรจาริน สวัสดิ์ศรี, ด.ญ.กัญญาพัชร ผ่องจิตต์, ด.ญ.ฉัตรลดา เตียเปิ้น
ด.ญ.กังสดาล แก้วปัญญา, ด.ญ.นภสร เหรียญทอง, ครูชัญญภัฎ เอื้อทยานนท์, ด.ญ.อารยา หนูรี, ด.ญ.สโรชา สงวนสุข, ด.ญ.เบญจเรศ สวัสดิ์วงษ์
ด.ญ.ปริศา เตรียมสกุล, ด.ญ.กุลภรณ์ เตียวประสพสุข, ด.ญ.เพ็ญพร ศิริพงศ์ปรีดา, ด.ญ.สุชานันท์ พิมพ์ถาวร
แถวกลาง : ด.ญ.สุพรรษา สิงห์บุระอุดม, ด.ญ.กานต์พิชชา เสงี่ยมรักษ์, ด.ญ.ชลธิชา พูลเพิ่ม, ด.ญ.พิชญ์นารี เจริญกุล, ด.ญ.ศศินันท์ ปานดวงแก้ว
แถวหลัง : ด.ช.วีรพัฒน์ พุ่มศิลา, ด.ช.เจตพิพัฒน์ ห่วงศรี, ด.ช.ปัณวรรธน์ หาญทนงค์, ด.ช.ศรชัย วรรณทอง, ด.ช.ฉัตรปกรณ์ สุดจิตร์รัก, ด.ช.ชิดชนก บุญประคอง
ด.ช.ธวัชชัย สุดสวาสดิ,์ ด.ช.ศุภกานต์ นาควิจิตร, ด.ช.จิรัฏฐ์ รังสิมันตุชาติ, ด.ช.ณัฐพนธ์ แสนบุตร, ด.ช.พิสิษฐ์ บุญวงศ์, ด.ช.ตุลธร ธีระวัฒนโยธิน
ด.ช.พิสิทธิ์ อุ่นฉิม, ด.ช.พัสกรณ์ เรือกิจ, ด.ช.ชยากร อ่อนบาง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔

แถวหน้า : ด.ญ.ปอย อ่าลายอง, ด.ญ.สุญดา หงส์โต, ด.ญ.พัชรมน แสงสุวรรณ, ด.ญ.ศิวิมล เที่ยงแท้, ด.ญ.คริษฐา อักษรพันธุ์, ด.ญ.พรชนก ขาคมกุล
ด.ญ.ฐิติวรดา บุญเพ็ชร์, ครูศรีปัญญา พงศ์สุวรรณ, ด.ญ.เจียระไน กระจาดทอง, ด.ญ.บงกชณิศต์ ทรงงามขา, ด.ญ.ปรัธนา เพชรมาก
ด.ญ.แตงกวา อ่อนโพธิ์, ด.ญ.รวิภา ภาควิธี, ด.ญ.ณิชารีย์ มีนาลุ่ม, ด.ญ.อรนุช ศรีเงินงาม
แถวกลาง : ด.ญ.อนัญญา จั่นหนู, ด.ญ.ฉันทิสา กองสวัสดิ์, ด.ญ.มัทนีญา ชยากร, ด.ช.ชัชพงศ์ ตั้งจิตอภิชัย, ด.ช.ธันวา วงศ์กระพันธุ์
แถวหลัง : ด.ช.ชุติพนธ์ พรมมา, ด.ช.พงศกร วิไลศิลป์, ด.ช.ศุภฤกษ์ รองเลื่อน, ด.ช.ฐาปกรณ์ ถวิลศักดิ,์ ด.ช.ศุภกิจ วรศักดิ์กุลชัย, ด.ช.วีรภัทร แจ้งจั่น
ด.ช.ธิติพงศ์ จันทร์แก้ว, ด.ช.ลัทธ์ชานนท์ มัตติทานนท์, ด.ช.กายเอก พานิชพงศ์, ด.ช.วัชระ รูปพรม, ด.ช.กันต์ทณัฏฐ์ ไตรยราช
ด.ช.อลงกรณ์ ชัยศิริ, ด.ช.ศุภสิทธิ์ ริมธารทอง, ด.ช.รภัสพงษ์ เทพนวล, ด.ช.จีระ กลิ่นเกษร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕

แถวหน้า : ด.ญ.จรณวรรณ ณ ระนอง, ด.ญ.สุธาศิณี ฤทธิ์วงจักร, ด.ญ.ปิยวรรณ ใจคง, ด.ญ.รรรรร แก้วมณี, ด.ญ.ภัทรภร นกแก้ว, ด.ญ.จนิสตา อาภาแสงเพชร
ด.ญ.อารีรัตน์ พงศ์พิพัฒน์, ครูชัญญณัส รอดพยุง, ด.ญ.รัตนสิน พิมพ์ระเบียบ, ด.ญ.อภิชญา ทับทอง, ด.ญ.ฐิติญา วิริยะกิจพาณิชย์,
ด.ญ.ณภัทร เขียวแกร, ด.ญ.สาธิณี รุ่งสว่าง, ด.ญ.นรีพัฒน์ ธนานิมิตกิจ, ด.ญ.ชญานิศ ติ่งต้อย
แถวกลาง : ด.ญ.มัลลิกา ชูแสง, ด.ญ.อรนลิน จันทร์น้อย, ด.ญ.พนิดา ฉวีวงษ์, ด.ช.รชต อัตโสภณวัฒนา
แถวหลัง : ด.ช.สรายุทธ พุฒิสาร, ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ มีศรี, ด.ช.ณัฐดนัย ทาเวียง, ด.ช.วสันต์ แสงศรีเรือง, ด.ช.วรายุส เหลืองตระกูล, ด.ช.ณัฐชัย ชัยยศ,
ด.ช.จุฑาวัสส์ ทองอยู่เลิศ, ด.ช.กิตติธัช นกงาม, ด.ช.ธนพล สง่าเมือง, ด.ช.ณัฐพล สุขประเสริฐ, ด.ช.อภิสิทธิ์ รวดเร็ว, ด.ช.ณัฎฐ์ โพธิติพิสิฐ
ด.ช.กันติชา สุทจิตรธิผล, ด.ช.ฐานทัพ มณีเชวง, ด.ช.พงศ์ศิริ เกาะสาลี

ปัจฉิมโอวาท
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ปัจฉิมโอวาท
“ ความลับของความสาเร็จ คือ การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ สาหรับโอกาส
ที่กาลังจะมาถึง ”
The secret of success in life is to be ready for
your opportunity when it comes.
(นางสาวกฤชมน อานทิพย์สุวรรณ)
ครูประจาชั้น ป.๖/๑

ปัจฉิมโอวาท
“ ไม่มีคาว่าสายเกินไปที่จะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเป็น ”
(นางรักษณา แวงโสธรณ์)
ครูประจาชั้น ป.๖/๒

ปัจฉิมโอวาท
“ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่น จะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว”
The determined man finds the way.
The other finds an excuse or alibi.

(นางชัญญภัฏ เอื้อทยานนท์)
ครูประจาชั้น ป.๖/๓

ปัจฉิมโอวาท
“ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญูกตเวที ”

(นางศรีปัญญา พงศ์สุวรรณ)
ครูประจาชั้น ป.๖/๔

ปัจฉิมโอวาท
ขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทุกคนทีป่ ระสบความสาเร็จกับก้าวแรกของชีวติ
และก้าวต่อ ๆ ไปที่จะตามมา ครูขอให้นักเรียนทุกคนเก็บประสบการณ์ที่ดี ๆ
ในรั้วเขียวเหลืองและนาสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านอบรมสั่งสอนไปใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต เพราะตลอดระยะเวลา ๖ ปี คุณครูทุกท่านได้เพาะบ่มให้ลูกเขียวเหลือง
เป็นผู้มีคุณธรรม นาความรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน สานความเป็นไทย ใส่ใจความพอเพียง ครูขอ
เป็นกาลังใจให้ลูกศิษย์ของครู ทุกคน ก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและ
พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับโลกใบนี้ให้น่าอยู่ต่อไป

(นางชัญญณัส รอดพยุง)
ครูประจาชั้น ป.๖/๕

ปัจฉิมโอวาท
“ไม่มีสิ่งใด ๆ ในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้น ที่ทาให้เกิดความดี
และความเลว”
(นางพรพิมล ผิวตาลดี)
ครูพิเศษสายชั้น ป.๖

ปัจฉิมโอวาท
“ ถ้าไม่มีก้าวแรกก็จะไม่มีก้าวต่อไป ”
ก้าวแรกของการศึกษาได้จบจากโรงเรียนวัดอมรินทรารามในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอจงก้าวต่อไปและต่อไปในอนาคตให้ประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิต แล้วกลับมาตอบแทน
บุญคุณแผ่นดินโรงเรียนนี้บ้าง
จงจำไว้ว่ำครั้งหนึ่งเคยมีบทกลอนนี้ที่เรำได้ท่องไว้ร่วมกัน
“ ก่อนจะทาสิ่งใดใจต้องคิด ถูกหรือผิดทาสิ่งนี้ดีหรือไม่
หากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัย ต้องหาทางทาใหม่....ทาให้ดี...”

(นางนิทรา ฉิ่นไพศาล)
ครูพิเศษสายชั้น ป.๖

ปัจฉิมโอวาท
“มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของทุกคนซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือ ความไม่เห็น
แก่ตัวและการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อเรา”
ฝากให้นกั เรียนทุกคนคิดให้ดี ไตร่ตรองให้รอบคอบในการคบเพือ่ น เพราะเพื่อนที่ดี
จะนาพาเราไปในทางที่ดี
(นางสาวพิมพ์นภา รอดทอง)
ครูพิเศษสายชั้น ป.๖

ทาเนียบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ด.ช.สุเมธี อินทมาน (อุลตร๎า)
๖๗๖ จรัญสนิทวงศ์ ๔๕
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๗๖๙๐ ๒๙๗๖
คติ... เด็กฉลาด ชาติเจริญ
ด.ช.ศุภกฤต บุญบวรภัคกุล (คิงส๑)
๙๔ ซ.วัดอัมพวา
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๗๘๒ ๕๑๔๐
คติ.. เรียนดีในวันนี้ มีผลดีในวันตํอไป
ด.ช.ชนะพล มหาราช (เอิร๑ท)
๒๖ ซอยวัดครุฑ ๒
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๘๘๐ ๙๘๒๘
คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด
ด.ช.พัชระ สันติทวีฤกษ๑ (เจมส๑)
๑๖๗๒/๑๐๒ ถ.บรมราชชนนี
แขวงบางบาหรุ
เขตบางพลัด กทม.
โทร.๐๘ ๙๗๗๒ ๖๑๖๒
คติ... คํอย ๆ เดินจะได๎ไมํล๎ม
ด.ช.สุภสิทธิ์ สีตะสิทธิ์ (ยอย)
๓๙/๘ ม.๔ ซ.พูนบาเพ็ญ
แขวงคลองขวาง
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐๘ ๖๗๘๐ ๕๔๐๓
คติ... คุณธรรม นําชีวิต
ด.ญ.กมลทิพย๑ ทองสุขเสนี (เกด)
๑/๒ ม.๖
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นา กทม.
โทร.๐ ๒๘๘๙ ๗๐๙๐
คติ... จุดหมายมีไว๎พุํงชน

ด.ช.ทรงวุฒิ ทองเจริญ (ไอซ๑)
ด.ช.สวภัทร พวงผกา (เอ็ม)
๗/๒ ซ.วัดไก่เตี้ย
๗๓/๑๓ ซ.ตะวันงาม ๗
ถนนชัยพฤกษ์
ถนนบางบัวทอง
เขตตลิ่งชัน กทม.
เขตบางใหญ่ นนทบุรี
โทร.๐๘ ๔๓๓๒ ๘๐๒๘
โทร.๐๘ ๑๗๗๕ ๖๑๓๙
คติ... ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์
คติ... ชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม
ด.ช.สรวิศ รอดทัพ (เบ็นซ๑)
ด.ช.กีรติ ชูความดี (มีม)
๕๑/๑ ถนนรถไฟ
๓๓๐ ซ.พัฒนช่าง พรานนก
บ้านพักรถไฟ ซอย ๔
แขวงศิริราช
บางกอกน้อย ศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
กทม. โทร.๐ ๒๔๑๑ ๓๑๖๗
โทร.๐๘ ๖๕๖๖ ๒๒๒๘
คติ...กินให๎อิ่มท๎อง เพื่อสมองที่ดีในวันหน๎า
คติ... ทําดีเพื่ออนาคต
ด.ช.ธนภัทร ดาราโชติ (บาส)
ด.ช.นาครักษ๑ วชิรพุทธคุณ (ร็อค)
๔๖๗/๖ ซอยอิสรภาพ ๔๗
๖๗๕/๘ ซ.จรัญ ๔๓
แขวงบ้านช่างหล่อ
ถนนบรมราชชนนี
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๔๐๒ ๖๔๔๙
โทร.๐๘ ๔๑๑๘ ๘๑๑๐
คติ.คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล
คติ... กันไว๎ดีกวําแก๎ พอแยํจะแก๎ไมํทัน
ด.ช.วรากร ปทุมภา (อัด)
ด.ช.ศิวะ คงวัฒโน (ศิ)
๓๙๖/๓๘ - ๙
๒๓๓/๑๓
แขวงศิริราช
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๒-๔๒๔๓๘๒๗
โทร.๐๘ ๓๗๕๒ ๓๕๕๔
คติ...ทํางานให๎วํองไว เพื่ออนาคตที่ก๎าวไกล
คติ... เป็นเด็กดี มีคุณธรรม
ด.ช.สุรกฤช คล๎ายทอง (แบงค๑)
ด.ช.กําชัย อุทัยแจํมศรีผล (ทราย)
๗๒๘/๒๒ ถ.พระราม ๘
๒๙/๔๒๕ ซอย ๑๒
คอนโดบางยี่ขัน
ต.พันท้ายนรสิงห์
เขตบางพลัด กทม.
อาเภอเมือง จ.สมุทรสาคร
โทร.๐๘ ๗๙๓๕ ๘๗๒๑
โทร.๐๘ ๔๖๔๒ ๗๖๗๘
คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด
คติ... ประหยัด อดออม
ด.ญ.ณิชกานต๑ สายะนันท๑ (มิ้งค๑)
ด.ญ.ปารมี รอดสวัสดิ์ (แอม)
๔๒๒/๖ ซ.นพมาศ
๕๕/๒๘ ซ.วัดพิกุล
แขวงศิริราช
แขวงบางแวก
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐๘ ๑๔๔๙ ๒๑๒๖
โทร.๐๘ ๙๖๘๕ ๙๑๕๘
คติ...ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด
คติ... การเรียนรู๎มีอยูํรอบตัวเรา

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ด.ญ.วรรณวดี สาสิงห๑ (ฟลุ๏ก)
๔๘/๓ ม.๑
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต./อ.บางกรวย นนทบุรี
โทร.๐๘ ๕๑๑๖ ๑๑๒๓
คติ... ความรู๎ต๎องมากํอน
ด.ญ.พรกมล แดงชาติ (ปุ้ย)
๒๐/๑๕๓ ม.๗
ซ.วัดศรีเรืองบุญ
ต.มหาสวัสดิ์ นนทบุรี
โทร.๐๘ ๐๐๖๕ ๕๓๑๕

ด.ญ.ณัฐนันท๑ ลิมนภาพวัลย๑ (ปริ้นท๑)
๒๔๙ วัดท่าพระ จรัญฯ ๔
ถนนจรัญสนิทวงศ์
เขตบางกอกใหญ่ กทม.
โทร.๐๘ ๓๗๗๐ ๙๕๗๒
คติ... ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึง
ด.ญ.อรทัย ชัยชํานาญ (น้ํา)
๔๕๕/๔๗ ซ.จรัญ ๓๕
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๗๐๕๙ ๘๓๖๔
คติ.. คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล คติ...ทําดีโดยไมํหวังผลตอบแทน
ด.ญ.กัญญารัตน๑ พุทธมนต๑ (โบว๑)
ด.ญ.จิตรลดา มูลทา (เอ็มมี่)
๘๒/๔
๒๖๔/๑๗ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
แขวงบางยี่ขัน
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางพลัด กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๒๐๗๗ ๗๖๘๖
โทร.๐๘ ๓๑๙๙ ๙๖๙๓
คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด เพื่อวันข๎างหน๎า
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
ด.ญ.ณัชชา เจริญทิพย๑ (นุํน)
ด.ญ.ธันย๑ชนก มีทั่ง (ปาย)
๒๐/๒๑
๕๐๙/๘ ซ.อิสรภาพ ๔๙
แขวงศิริราช
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๑๔๔๓ ๗๖๙๔
โทร.๐๘ ๖๖๖๒ ๘๒๐๐
คติ... ความรู๎เปรียบเสมือนอาวุธ
คติ...เกิดมาทั้งที ตายฟรีได๎ไง
ด.ญ.ภรณ๑จันทร๑ ธนะมณีพร (น้ําแกง)
ด.ญ.สุปราณี นาคะวงศ๑ (ฝ้าย)
๒๓/๑๘ ม.๑ ถ.จรัญฯ
๓/๕ ม.๘ ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพรหม
แขวงบางแวก
เขตตลิ่งชัน กทม.
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐ ๒๔๑๐ ๙๑๑๔
โทร.๐ ๒๔๑๐ ๔๕๔๒
คติ... เป็นนักเรียนไมํยุํงเกี่ยวกับอบายมุข
คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด
ด.ญ.อาภาพร เวชสุวรรณ (ออ)
๕/๒ ซ.ฉิมพลี ๘
แขวงตลิง่ ชัน
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๑๔๒๑ ๑๑๗๐
คติ... ทําดีไมํหวังสิ่งตอบแทน

ด.ญ.นัฐดา พรรณไวย (โม)
๖๕๐/๑ ซ. ๔ บ้านพักรถไฟ
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๕๙๖๓ ๒๘๓๙
คติ... ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึง
ด.ญ.เขมนนท๑ ลาภล๎อหลาย (ป๋าย ป๋าย)
๑๔ ซ.บางแวก ๑๑
แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐๘ ๑๘๔๙ ๙๘๘๕
คติ..รักตัวเองให๎มากที่สุด แล๎วเราจะทําแตํสิ่งที่ดีๆ
ด.ญ.ชนม๑นิภา เพชรลอ (เพชร)
๑๓๖/๑๓๗ ม.๗ ซ.๘
ม.พิมลราช ๒ อ.บางบัวทอง

ต.พิมลราช นนทบุรี
โทร.๐๘ ๖๐๖๓ ๔๓๘๘

คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด เพราะอาจไมํมีวันพรุํงนี้

ด.ญ.พรพิมล ศรีแจํมแจ๎ง (ทราย)
๒๘๑/๒ ซ.สุกัญญา
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๗๑๒๓ ๘๔๒๐
คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด
ด.ญ.สิริกัญญา พํวงแสง (ส๎มโอ)
๑๗ ม.๙ ซ.กอไผ่
แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กทม.
โทร.๐๘ ๖๐๕๑ ๕๗๓๖
คติ... ทําดีเพื่ออนาคต

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ด.ช.จุฑาวุฒ งามแท๎ (โน๏ต)
๑๑๒ ถ.บางขุนนนท์
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๗๕๘ ๗๘๖๐
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
ด.ช.สุรวิช ชูพินิจ (ตรอง)
๔๘๑/๑๒๙ ซ.จรัญฯ ๓๗
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๒๙๘ ๘๑๔๓
คติ.. ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
ด.ช.ธฤต ศิลปี (เขต)
๔๑๗ ซ.วัดรวก ถ.จรัญฯ
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๔๔๒ ๐๒๙๐
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
ด.ช.ศุภกฤต นาควิจิตร (เพลง)
๓๕/๖๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๑
แขวงบางระมาด
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐ ๒๘๘๗ ๗๐๙๙
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
ด.ช.ณฐพล ศาสตรานนท๑ (กิว)
๑๘๐/๖๗ ซ./ถ.จรัญฯ
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐ ๒๔๑๑ ๓๘๕๑
คติ... เป็นคนดีในสังคม
ด.ช.ภานุวัตร ภูมิศิริกรณ๑ (โอ๏ต)
๔๘/๔ ม.๔ ถ.เพชรเกษม
ต.ศีรษะทอง
อ.นครชัยศรี นครปฐม
โทร.๐๘ ๗๑๐๒ ๘๘๕๗
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น

ด.ช.จิรกมล เชื้อเมืองพาน (หนึ่ง)
๘๘/๔๘ ม.พัชรวิวล์
ต.กระทุ้มล้ม
อ.สามพราน นครปฐม
โทร.๐ ๒๘๑๔ ๑๒๘๔
คติ... ชั่วดีอยูํที่ตัวทํา สูงต่ําอยูํที่ทําตัว
ด.ช.จิรวัฒน๑ เอี่ยมพราวพฤกษ๑ (บลู)
๖๖/๕ ถ.อิสรภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐ ๒๔๑๒ ๖๗๖๘

ด.ช.ทัตธน สบูํหอม (ออย)
๕๓๙/๒๖ ถ.จรัญฯ
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐ ๒๘๖๔ ๕๐๑๓
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
ด.ช.ทรัพย๑ประเสริฐ แกล๎วกสิกรรม (กลม)
๖๓/๓
ซ.สวนผัก ๒๙
เขตตลิ่งชัน กทม.
โทร.๐๘ ๖๕๖๖ ๒๒๒๘
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ... ซื่อกินไมํหมด คดกินไมํนาน
ด.ช.บุญรัก ฤกษ๑งาม (ลูกตาล)
ด.ช.พิทยุตต๑ พวงอุบล (นิว)
๑๘๙/๑๗๒ ซ.จรัญฯ ๒๙
๒๖ ถ.ดินสอ
แขวงศิริราช
แขวงเสาชิงช้า
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตพระนคร กทม.
โทร.๐๘ ๖๙๐๐ ๓๕๕๗
โทร.๐๘ ๖๙๗๕ ๕๘๖๗
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
ด.ช.สุรพล แสงเพิ่ม (กัน)
ด.ช.เอกสิทธิ เทพพงษ๑เพชร (อู๐)
๑๕๙/๒๕ ม.พูนสินธานี ๑
๗๑๐/๔๑ ม.ทรัพย์จรัญ
ซ.พูนทรัพย์ คลองสองต้นนุ่น
แขวงคลองชักพระ
เขตลาดกระบัง กทม.
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๖๓๐๖ ๑๐๕๗
โทร.๐๘ ๑๖๕๔ ๑๙๙๙
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
ด.ช.สรัณกร คูณขาว (เวล)
ด.ช.ธนพล ทรงดอน (บิ๊ก)
๓๕๑ ม.อินทราวิลล่า
๒๖๐/๓๖ ถ.อิสรภาพ
ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า
แขวงวัดอรุณ
เขตภาษีเจริญ กทม.
เขตบางกอกใหญ่ กทม.
โทร.๐ ๒๔๕๔ ๖๙๕๔
โทร.๐ ๒๔๗๒ ๖๐๖๓
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
ด.ญ.นันภัทร พระรักษา (แก๎ม)
ด.ญ.วราลี สินธุ๑เดช (กิ๊ฟ)
๖๙๙ ถ.อิสรภาพ
๒๖๑/๒๐๒ ถ.สามแยกไฟฉาย
แขวงบ้านช่างหล่อ
ซ.ตลาดนครหลวง บางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
บางกอกน้อย กทม.
โทร.๐ ๒๘๖๖ ๒๔๐๕
โทร.๐๘ ๐๙๐๕ ๐๓๔๖
คติ... ซื่อกินไมํหมด คดกินไมํนาน
คติ... สนุกให๎สุด ๆ กับชีวิตของเรา

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ด.ญ.วิภวานี ลุทัน (ฟลุค)
๔๖๔/๒ ซ.วัดช่างเหล็ก
แขวงคลองชักพระ
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๔๐๘๔ ๙๖๕๕
คติ... คนเข็มแข็งไมํได๎เข็มแข็งเสมอไป
ด.ญ.ปรียารัตน๑ บัวเหม (แทน)
๖๑/๕๒๘ ม.บางใหญ่ซิตี้
ม.๖ ซ.๖/๕ ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ นนทบุรี
โทร.๐๘ ๔๓๐๕ ๔๖๓๒
คติ.. การศึกษาคือการลงทุน
ด.ญ.ชนิกานต๑ คงเนียม (กิ๊ฟ)
๒๖๑/๖๕-๖๖ ซ.๒๙/๑
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๕๙๐๔ ๙๗๐๘
คติ...ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึง
ด.ญ.วรรณา ศักดิ์ศรี (ตอง)
๕๙๘ ซ.จรัญฯ ๑๘๙
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๘๖๑๗ ๙๙๖๐
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
ด.ญ.อริศรา วิสา (ถุงแป้ง)
๒๗/๖ ซ.บ้านพักรถไฟ ๓
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๕๘๔๐ ๑๑๕๔
คติ... ฝันให๎ไกล แล๎วไปให๎ถึง
ด.ญ.นันท๑มนัส ภูํระหงษ๑ (โดนัท)
๓๓/๗๗๒ ม.พฤกษา ๓ ม. ๘

ซ.๑๔๘ ต.พิมลราช
อ.บางบัวทอง นนทบุรี
โทร.๐๘ ๐๒๘๕ ๗๑๔๕
คติ..ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น

ด.ญ.นิตยา วิระสุข (สมาย๑)
๔๙๒/๑๔ ซ.๔ ถ.อิสรภาพ
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐ ๒๘๖๖ ๐๘๒๘
คติ...ชั่วดีอยูํที่ตัวทํา สูงต่ําอยูํที่ทําตัว
ด.ญ.กาว รตนวัณณ๑ (กาว)
๔๖๒/๓๒ ซ.จรัญ ๓๒
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐ ๒๘๘๒ ๔๖๓๐
คติ...ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึง
ด.ญ.ณัฐนิชา บํารุงเรือน (จูน)
๓๑๓/๒๙๙ ซ.อิสรภาพ ๔๒
แยก ๔ แขวงวัดอรุณ

เขตบางกอกใหญ่ กทม.
โทร.๐๘ ๓๘๑๘ ๘๗๕๐

คติ...แรงบันดาลใจ คือรากฐานของความสําเร็จ

ด.ญ.ภัคจิรา นิยม (เอ็ม)
๓๑/๕๓ ม.๓ ซ.เงินอุดม
แขวงบางเชือกหนัง
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๐๐๒๓ ๙๖๔๕
คติ... เรียนผูก ต๎องเรียนแก๎

ด.ญ.จุฑาวรรณ กองแก๎ว (แตงกวา)
๓๘/๑ ซ.รัตนศรีสังข์

ถ.อิสรภาพ แขวงบ้างช่างหล่อ

เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๗๓๕๔ ๕๖๐๖

คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
ด.ญ.พลอย สิทธิสกุลเดช (พลอย)
๑๗๒/๕ ซ.วัดวิเศษการ
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๑๙๘ ๐๓๔๖
คติ... ขยัน ซื่อสัตย๑ อดทน

ด.ญ.สิริยากร วงษ๑ขวัญ (แก๎ม)
ด.ญ.สุมินตรา บุตมะ (หญิง)
๖๑ ถ.บรมราชชนนี ซ.จรัญฯ๔๕
๖๕/๖ ม.๔ ซ.ฉิมพลี ๓๐
แขวงอรุณอมรินทร์
แขวงฉิมพลี
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๒๙๖๔ ๔๑๒๒
โทร.๐๘ ๔๑๓๙ ๙๘๑๘
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ...จงเรียนรู๎ ใฝ่ศึกษา จึงจะพบความสําเร็จ
ด.ญ.กมลพร ธรรมมณี (จูน)
ด.ญ.น้ําฟ้า ฉิมวัย (เพียว)
๒๐/๓๐ ม.๑๐ ถ.กาญจนาภิเษก
๙๓๕/๖๓ ซ.สุขสวัสดิ์ ๒๖
ต.บางแม่นาง
แขวงบางปะกอก
อ.บางใหญ่ นนทบุรี
เขตราษฎร์บูรณะ กทม.
โทร.๐๘ ๖๐๑๓ ๗๙๖๐
โทร.๐๘ ๖๕๓๕ ๖๙๘๓
คติ... ชีวิตของเรา เราเป็นผู๎กําหนด
คติ... รู๎ไว๎ใชํวํา ใสํบําแบกหาม

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
ด.ช.ชยากร อํอนบาง (ฟลุ๏ค)
๕๗ ซ.ทวีวัฒนา ๓๙
แขวงศาลาธรรมสพ
เขตทวีวฒ
ั นา กทม.
โทร.๐๘ ๙๖๗๒ ๓๘๒๙
คติ... ทุกเวลามีคํา จงอยําปลํอยให๎ผํานไป
ด.ช.ตุลธร ธีระวัฒนโยธิน (เบส)
๙๗๑/๒ ถ.ภาษีเจริญ
แขวงบางแวก
เขตบางแวก กทม.
โทร.๐๘ ๕๓๗๐ ๘๓๐๑
คติ.. เป้าหมายมีไว๎พุํงชน
ด.ช.ชิดชนก บุญประคอง (กัน)
๙/๑๒ ม.๑๑ ซ.พานิชธน
ซ.ผู้ใหญ่ทวี แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐๘ ๔๐๒๓ ๗๖๘๙
คติ...เกิดเป็นคนหมั่นใช๎สติปัญญาและอดทน
ด.ช.ปัณวรรธน๑ หาญทนงค๑ (กานต๑)
๑๐๐๖/๑ ถ.พรานนก
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๕๑๒๓ ๔๙๓๘
คติ...ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึงที่ตั้งไว๎
ด.ช.ศุภกานต๑ นาควิจิตร (เพียว)
๓๕/๖๓ ถ.พุทธมณฑล ๔
แขวงบางระราด
เขตตลิ่งชัน กทม.
โทร.๐ ๘๘๗ ๗๐๙๙
คติ... เป็นคนดีในสังคม
ด.ช.เจตพิพัฒน๑ หํวงศรี (แจ๏ค)
๙๘ ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๗๘๑ ๙๑๘๐
คติ...ดีชั่วอยูํที่ตัวทํา

ด.ช.พัสกรณ๑ เรือกิจ (น๏อต)
ด.ช.ฉัตรปกรณ๑ สุดจิตร๑รัก (แมทธิว)
๙๘๗ ถ.อรุณอมรินทร์
๗๗๑/๒๐ ซ.วรภัทร
แขวงศิริราช
ถ.อิสรภาพ
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๒๒๔ ๗๖๓๐
โทร.๐๘ ๗๖๘๗ ๐๘๑๕
คติ... ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึง
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
ด.ช.พิสิษฐ๑ บุญวงศ๑ (ปอด๑น)
ด.ช.จิรฎั ฐ๑ รังสิมันตุชาติ (เจม)
๑๑๖/๑๒ ซ.ธิติวงศ์พาร์ทเม้นต์
แฟลตปิ่นเกล้า ๙๒
แขวงบางขุนนนท์
ถ.จรัญฯ ๑๑ ซ.พานิชธน
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกใหญ่ กทม.
โทร.๐๘ ๙๑๖๓ ๔๔๓๓
โทร.๐๘ ๕๓๔๖ ๖๔๐๘
คติ.ทําวันนี้ให๎ดีที่สุดเหมือนวันสุดท๎ายที่ทําได๎และได๎ทํา คติ... ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึง
ด.ช.ณัฐพนธ๑ แสนบุตร (ตั้น)
ด.ช.ธวัชชัย สุดสวาสดิ์ (ขนุน)
๖๗/๓๓ ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์
แขวงศาสาธรรมสพ
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตทวีวัฒนา กทม.
โทร.๐๘ ๕๓๒๓ ๔๖๔๔
โทร.๐๘ ๑๕๕๑ ๔๖๔๗
คติ... มีเพลงอยูํในใจทุก ๆ วัน
คติ... คิดดี ทําดี
ด.ช.พิสิทธิ์ อุํนฉิม (นาย)
ด.ช.วีรพัฒน๑ พุํมศิลา (ร็อด)
๒๑๑/๒๘ ซ.สุวรรณพุทรา
๕๐/๒๐ ม.๘
จรัญสนิทวงศ์ ๒๙ ฝั่งขวา
พุทธมณฑลสาย ๑
แขวงบางกอกน้อย กทม.
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๖๘๘๑ ๑๖๖๔
โทร.๐๘ ๒๐๗๕ ๘๖๖๒
คติ... เป็นคนไทย ใจรักชาติ
คติ... เป็นคนไทย
ด.ช.อธิการ กรพิพัฒน๑ (ซอ)
ด.ช.ศรชัย วรรณทอง (ออม)
๘๗/๓๐๔ ถ.นางลิ้นจี่
๒/๖ ซ.ริมคลองบางกอกน้อย
แขวงทุง่ มหาเมฆ
แขวงบางขุนนนท์
เขตสาธร กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๔๕๓๙ ๗๐๖๕
โทร.๐๘ ๕๑๔๙ ๐๙๕๖
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
คติ... ทุกเวลามีคํา
ด.ญ.กัญญาพัชร ผํองจิตต๑ (แตงกวา)
ด.ญ.นภสร เหรียญทอง (แป้ง)
๗๖/๒ ม.๒ ถ.ฉิมพลี
๒๓๖ ซ.ตากสิน ๓๔
แขวงฉิมพลี
ถ.ตากสิน แขวงดาวคะนอง
เขตตลิง่ ชัน กทม.
เขตธนบุรี กทม.
โทร.๐ ๒๔๔๘ ๗๒๗๘
โทร.๐ ๒๔๖๘ ๔๙๔๐
คติ... ก๎าวไปให๎ถึงฝัน
คติ... วันพรุํงนี้ยังมี ถ๎าวันนี้ทําให๎ดีที่สุด

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
ด.ญ.พิชญ๑นารี เจริญกุล (จิ๊บ)
๑๘/๓ ม.อิ่มอัมพร ๒
ถ.ราชพฤษย์
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๔๖๗๔ ๙๙๑๒
คติ... ท๎อได๎ แตํอยําถอย
ด.ญ.เบญจเรศ สวัสดิ์วงษ๑ (เบล)
๑๒/๒๙ ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๒๗๘๐ ๓๐๗๖

ด.ญ.กังสดาล แก๎วปัญญา (บุ๎งกี๋)
๗๘/๒๖ ม.๑๔ ซ.แก้วเงินทอง ๔๑
๙/๑๔๒
แขวงบางระมาด
ต.มหาสวัสดิ์
เขตตลิง่ ชัน กทม.
อ.บางกรวย กทม.
โทร.๐๘ ๔๙๑๖ ๙๕๒๒
โทร.๐๘ ๑๑๕๖ ๒๘๗๑
คติ... โลกยังหมุนไปกับเวลา
คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด
ด.ญ.กานต๑พิชชา เสงี่ยมรักษ๑ (มิ้นท๑)
ด.ญ.สโรชา สงวนสุข (เตย)
๔๐๗ ซ.จรัญฯ ๓๒
๖๙/๗๗
แขวงศิริราช
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๖๐๙๖ ๗๖๔๗
โทร.๐๘ ๑๕๕๑ ๘๔๙๕
คติ.. ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ..เรียนดี เชื่อฟังพํอแมํไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด คติ...ทุกนาทีมีคํา ทุกลมหายใจมีความหมาย
ด.ญ.กุลภรณ๑ เตียวประสพสุข (ทราย)
ด.ญ.ฉัตรลดา เตียเปิ้น (หนิง)
ด.ญ.ชลธิา พูลเพิ่ม (มิ้ว)
๗๒ ซ.โคนอน ถ.พัฒนาการ
๕๒๗/๑๑๔ ซ.จรัญฯ ๓๙
๗๒/๔๗๐ ซ.๑๗
แขวงบางหว้า
แขวงบางขุนศรี
เขตทวีวัฒนา
เขตภาษีเจริญ กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
แขวงศาลาธรรสพน์ กทม.
โทร.o๘
๙๕๓๑
๖๘๓๒
โทร.๐๘ ๑๓๔๓ ๙๒๒๔
โทร. o๘ ๓๒๔๒ ๖๙o๓
คติ
.
..
ตนเป็
น
ที
พ
่
ง
่
ึ
แหํ
ง
ตน
คติ... ชีวิตมีคํา ถ๎าทําความดี
คติ... เก็บออมวันละนิด เพื่อชีวิตในวันข๎างหน๎า
ด.ญ.ณัฐพร หาญจิตตระการ (แป้ง)
ด.ญ.ปริศา เตรียมสกุล (เฟิร๑น)
ด.ญ.เพ็ญพร ศิริพงศ๑ปรีดา (ฟ้า)
๔๘๑/๒๘๓ ซ.ยิ่งอานวย
๔๕๕/๔๖๗ ซ.สินชัย 3
๒o/๑ ม.๑ ถ.บางแวก
ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางแวก
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตภาษีเจริญ กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๔๓๑ ๙๔๖๙
โทร.๐๘ ๗o๖๒ ๖๓๗๘
โทร o๘ ๕o๒o ๕๗๖๗
คติ..จะแคํนี้ แคํนี้จะแคํไหน จะแคํไหนแคํไหนก็แคํนี้ คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ... จงเรียนรู๎ใฝ่ศึกษา จึงจะพบความสําเร็จ
ด.ญ.ภัทรจาริน สวัสด๑ศรี (มาย)
ด.ญ.ศศินันท๑ ปานดวงแก๎ว (ซินด๑)
ด.ญ.สุชานันท๑ พิมพ๑ถาวร (เนส)
๑๒๕/๒ ว.วัฒนสุขนิเวศน์
๕๔/๘๕ ม.๒ ถ.บางแวก
๑๑๑/๑๑ ถ.จรัญนิทวงศ์
แขวงบางขุนนท์
แขวงคลองขวาง
แขวงจรัญสนิทวงศ์
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตภาษีเจริญ กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๑๕๕๔ o๘๗๗
โทร.๐๘ ๓๑๙๙ ๓๒๔๓
โทร.๐๘ ๙๑๘๑ ๙o๙๔
คติ... อนาคตจะดีได๎ถ๎า ตั้งใจอยูํกับปัจจุบัน คติ... อดีตไมํสําคัญ อยูํที่ปัจจุบันและอนาคต
คติ... เวลาไมํเคยคอยใคร
ด.ญ.อธิชติยา อินทร๑ศาสตร๑ (ยูํยี้)
ด.ญ.อารยา หนูรี (เดีย)
๕๙/๑๔ ม.๒ ถ.ฉิมพลี

แขวงฉิมพลี
แขวงบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๕๑๔๓ ๘๙๗๖
คติ...ตั้งใจในสิ่งที่ตนหวัง

ด.ญ.สุพรรษา สิงห๑บุระอุดม (สตางค๑)

๙ /๕๕๓ ถ.พุทธมณฑลสาย๔

ต.กระทุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.๐๘ oo๒๑ ๓๘๑๕
คติ...เราซื้อนาฬิกาได๎ แตํซื้อเวลาไมํได๎

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔
ด.ช.ชุติพนธ๑ พรมมา (อุ๎ม)
๕o/๓ ซ.บางแวก
แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐๘ ๑๕๑๓ ๗๕๖๔
คติ... ทุกเวลามีคํา จงอยําปลํอยให๎ผํานไป
ด.ช.ธิติพงศ๑ จันทร๑แก๎ว (จอม)
๒๘/๑๒ ซ.บางขุนนนท์๒
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
โทร o๘ o๔๔๙ ๓๓๒๑
คติ.. เป้าหมายมีไว๎พุํงชน
ด.ช.ฐาปกรณ๑ ถวิลศักดิ์ (ปาล๑ม)
๓๕๕/๒๗
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๔๓๓๕ ๗o๖๔
คติ...เกิดเป็นคนหมั่นใช๎สติปัญญาและอดทน
ด.ช.ลัทธ๑ชานนท๑ มัตติทานนท๑ (โยโย๎)
๒๒๓/๑๙-๒o
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๑๒๕๑ ๘๗๓๓
คติ...ความไมํประมาท ทําให๎ชีวิตเจริญ
ด.ช.ศุภกิจ วรศักดิ์กุลชัย (นิว)
๔๘๑/๑๓ ถจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๗๙o๕ ๑๕๘๑
คติ... เป็นคนดีในสังคม
ด.ช.วัชระ รูปพรม (เบียร๑)
๓๖๗/๑๘๒
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ o๙๘๔ ๕๙๖๖
คติ...ดีชั่วอยูํที่ตัวทํา

ด.ช.รภัสพงษ๑ เทพนวล (กร)
ด.ช.ชัชพงษ๑ ตั้งจิตอภิชัย (ปอน)
๔๓๗/๕๔๓
๙๗๗/๒๗
แขวงบางขุนศรี
แขวงคูหาสวรรค์
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐๘ ๖๖๗๗ ๗๒๘๙
โทร.๐๘ ๓๘o๑ ๑๒๔๒
คติ... ทําดีได๎ดี
คติ...ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น
ด.ช.กันต๑ทณัฏฐ๑ ไตรยราช (เหนือ)
ด.ช.จีระ กลิ่นเกษร (เกม)
๙๗๕/๓๔ ถ.จรัญสนิทวงศ์๑๓
๑๑๒ ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงคูหาสวรรค์
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตภาษีเจริญ กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๑๙๑๖ o๘๗๕
โทร.๐๘ ๔๖๔๓ o๖๖๗
คติ...ตั้งใจทําในสิ่งที่ตั้งใจ
คติ... ฝันให๎ไกล ไปให๎ถึง
ด.ช.ธันวา วงศ๑กระพันธ๑ (ดิว)
ด.ช.พงศกร วิไลศิลป์ (การ๑ตูน)
๑o๑/๓๗ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๑๓
๑๑๓/๔ ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร o๘ ๔๑๑๙ ๒๖๔๘
โทร o๘ ๙๗๖๕ ๖๕o๙
คติ... คิดดี ทําดี
คติ... มีสติ มีเมตตาจะดีกับตัวเรา
ด.ช.วีรภัทร แจ๎งจั่น (เคน)
ด.ช.ศุภสิทธ๑ ริมธารทอง (ตัง)
๑๕/๖ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๑๓
๗๑%o/๒๒๒
แขวงบางแวก
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๑๕๗o ๓o๒๖
โทร o๘ ๑๕๖o ๕o๕๖
คติ... อยําท๎ออยําถอย ก๎าวให๎ถึงฝัน
คติ... ชีวิตคือการตํอสู๎
ด.ช.กายเอก พาณิชพงศ๑ (เอก)
ด.ช.ศุภฤกษ๑ รองเลื่อน (ไทเกอร๑)
๗๒๖/๔๗ ถ.พระราม๘
๓๙/๑๓๘ ซ.โชคชัย ๔
แขวงบางพลัด
แขวงลาดพร้าว
เขตบางกอกน้อย
เขตลาดพร้าว กทม.
โทร o๘ ๘๘๗๒ ๓๖๖๗
โทร.๐๘ o๗๘๒ ๖๒๒๕
คติ... ความพยามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ... เป้าหมายมีไว๎พุํงชน
ด.ญ.อลงกรณ๑ ชัยศิริ (เต๎)
ด.ญ.เจียระไน กระจาดทอง (ไน)
๔๔/๔ ซ.วังหลัง
๑o๘/๑๑๙ ซ.แสนผาสุก๑๒
แขวงศิริราช
ต.บางรักพัฒนา
เขตบางกอกน้อย กทม.
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
โทร.๐๘ ๔๑๐๒ ๑๐๕๘
โทร.๐๘ ๗๔๙๘ ๕๘๕๕
คติ... คบคนดี อยูํในถิ่นดี
คติ... คนดีตกน้ําไมํไหล ตกไฟไมํไหม๎

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔
ด.ญ.บงกชณิศต๑ ทรงงามขํา (แตงกวา)
๕๒๘ ซ.วัดสุวรรณราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร. ๐๘ ๑๔๐๘ ๐๖๗๑
คติ... ท๎อได๎แตํอยําถอย
ด.ญ.ปรัธนา เพชรมาก (อิง)
๓๖๙/๑ ถ.บางขุนนนท์
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๑๒๘ ๒๙๕๖

ด.ญ.มัทนีญา ชยากร (หยก)
๔๓/๓ ซ.างขุนนนท์

แขวงบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย.
โทร.๐๘ ๖๗๗๔ ๑๗๘๓
คติ... โลกยังหมุนไปกับเวลา
ด.ญ.คริษฐา อักษรพันธุ๑ (นุก)
๒๘o//๗ ถ.พรานนก
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๒ ๖๖๒๗๕๔

ด.ญ.ณิชารีย๑ มีนาลุํม (อ๎อม)
๔๑/๓ ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ o๙๗๒ ๔o๘๕

คติ... ความพยายามอยูํที่ไหนความสําเร็จอยูํที่นั่น

ด.ญ.ฉันทิสา กองสวัสดิ์ (ใบเตย)
๒๘/๑ บ้านพักพนักงานรถไฟ
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย
โทร.๐๘ ๗๗๘๕ ๒๙๖๗
คติ.. ความพยายามอยูํที่ไหนความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ.เรียนดี เชื่อฟังพํอแมํ ไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด คติ...แสงสวํางไมํมาหา ถ๎าเราไมํขวนขวาย
ด.ญ.ฐิติวรดา บุญเพ็ชร (แพร)
ด.ญ.แตงกวา อํอนโพธิ์ (ปุ้น)
ด.ญ.ปอย อ่ําลํายอง (เตย)
๑๘o/๖๕ ซ.สายใต้เก่า
๗/๑ ซ.สวนผัก ถ.สวนผัก
๑๖๖/๔ ซ.วัดดงมูลเหล็ก
แขวงบ้านช่างหล่อ
แขวงฉิมพลี
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตตลิง่ ชัน กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.o๒
๔๑๑๔๘๙๓
โทร.๐๘ ๖๕๔๕ ๑๙๖๗
โทร. o๒ ๘๖๖๕๘๕๔
คติ
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คติ... ชีวิตมีคํา ถ๎าทําความดี
คติ... เก็บออมวันละนิด เพื่อชีวิตในวันข๎างหน๎า
ด.ญ.พัชรมน แสงสุวรรณ (แนท)
ด.ญ.ศิวิมล เที่ยงแท๎ (พลอย)
ด.ญ.สุญดา หงส๑โต (แสตมป์)
๒๑ ม.๓ ถ.จรัญสนิทวงศ์
๔๓๑/๒ ช.อยู่เย็น
๕๖๗ ถ.อิสรภาพ
แขวงบางพรม
แขวงศิริราช
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตตลิง่ ชัน กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๕๒๕๖ ๓๓๘๔
โทร.๐๒ ๘๘๒๔๒๗๙
โทร o๘ ๘๖๖๑ ๒๖o๗
คติ... ไมํมีอะไรหยุดเราไว๎ได๎ ถ๎าเราตั้งใจ
คติ...ผันให๎ไกล ไปให๎ถึง
คติ... จงเรียนรู๎ใฝ่ศึกษา จึงจะพบความสําเร็จ
ด.ญ.อนัญญา จั่นหนู (กุ๏กกิ๊ก)
ด.ญ.อรนุช ศรีเงินงาม (นิว)
ด.ญ.รวิดา ภาควิธี (ดรีม)
๒๒/๕๖ ม.๗ ถ.ลาสาลีน์
๑๔๔/๓ ซ.สะพานยาว
๑๗๓/๔๕ ซ.วัดอัมพวา
แขวงนวมินทร์
แขวงบ้านช่างหล่อ
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกะปิ กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๙๒๑ ๔๗๓๔
โทร.๐๘ ๓๘๓๗ ๑๖๙๔
โทร.๐๘ ๙๘๑๓ ๕๒๒๗
คติ... อนาคตจะดีได๎ ถ๎าตั้งใจอยูํกับปัจจุบัน คติ... อดีตไมํสําคัญอยูํที่ปัจจุบันและอนาคต
คติ... ทําให๎ได๎ตามฝัน
ด.ญ.พรชนก ขําคมกุล (ออม)
๑๗๓/๔๕ ซ.วัดอัมพวา

แขวงบ้านช่างหล่อ
แขวงบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๑๙๓๐ ๑๖๑๒
คติ...ตั้งใจในสิ่งที่ตนหวัง

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕
ด.ช.ณัฐดนัย ทาเวียง (ปลาย)
๑๐๕๖/๒๙
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๘๒๖ ๙๗๖๔
คติ... ทุกเวลามีคํา จงอยําปลํอยให๎ผํานไป
ด.ช.รชต อัตโสภณวัฒนา (พีพี)
๑๘/๒๕ ม.พฤกษา ๓๑
ซ.๑ แขวงมหาสวัสดิ์
เขตพุทธมณฑล นครปฐม
โทร.o๘ ๙๙๑๔ ๙๑๒๙
คติ.. เป้าหมายมีไว๎พุํงชน
ด.ช.ณัฐพล สุขประเสริฐ (ณัฐ)
๙๑๘/๔
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๖๕๕๓ ๙๕๕๘
คติ...เกิดเป็นคนหมั่นใช๎สติปัญญาและอดทน
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ มีศรี (บิว)
๖๒/๑๒๑
อ.บางใหญ่
ต.บางแม่นาง นนทบุรี
โทร.๐๘ ๕๓๖o ๔๕๒๔
คติ...ตั้งใจเรียน มุํงสูํความเป็นเลิศ
ด.ช.กันติชา สุทจิตรธิผล (ใบหมํอน)
แฟลต ๔ ห้อง ๗-จ
แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม.
โทร.๐๘ ๖๔๗๔ ๑๒๔๖
คติ... เป็นคนดีในสังคม
ด.ช.วสันต๑ แสงศรีเรือง (หยก)
๓๙/๓๒๕
อ.บางใหญ่ ต.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
โทร.๐๘ ๑๙๕๕ o๘๕๗
คติ...ดีชั่วอยูํที่ตัวทํา สูงต่ําอยูํที่ทําตัว

ด.ช.วรายุส เหลืองตระกูล (บิว)
๓๖๗/๖๙ ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๙๘๑ ๕๙๐๙
คติ... ทําดีได๎ดี
ด.ช.กิตติธัช นกงาม (กัปตัน)
๒๕/๕ บ้านพักรถไฟ
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๒๖๔๕ ๖๒๙๔
คติ...ตนเป็นที่พึ่งแหํงตน
ด.ช.ธนพล สงําเมือง (แชมป์)
๒๙/๖ ถ.ชัยพฤกษ์
แขวงคลองชักพระ
เขตตลิ่งชัน กทม.
โทร.o๘ ๕o๔๘ ๑o๑๒
คติ... คิดดี ทําดี พูดดี
ด.ช.สรายุทธ พุฒิสาร (เปรม)
๑๙/๙๔ ถ.ชัยพฤกษ์
แขวงตลิง่ ชัน
เขตตลิ่งชัน กทม.
โทร.o๘ ๔๕๕๑ ๑๑๒๑
คติ... อยําท๎อ อยําถอย ก๎าวให๎ถึงฝัน
ด.ช.ณัฏฐ๑ โพธิติพิสิฐ (อาร๑ม)
๑๑/๓ ถ.รัตนาธิเบต
ต.บางเลน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี
โทร o๘ ๙๗๘๘ ๒๔o๕
คติ... ความพยามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น

ด.ญ.ฐิติญา วิริยะกิจพาณิชย๑ (เนย)
๑๐๒๒/๗๔ ม.๗ ซ.๒๔
หมู่บ้านศรีเพชร
หนองค้างพลู
โทร.o๘ ๖๖o๕ ๑o๑๑
คติ... คบคนดีอยูํในถิ่นดี

ด.ช.ฐานทัพ มณีเชวง (เอิ๊ก)
๔๙o/๗๑
แขวงคลองชักพระ
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๓๘๙๗ ๔๒๕๓
คติ... ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด
ด.ช.จุฑาวัสส๑ ทองอยูํเลิศ (บูม)
๑๐๑/๖๕ ถ.เพชรเกษม
แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กทม.
โทร.๐๘ ๘๖๐๙ ๙๒๖๒
คติ... คนดีตกน้ําไมํไหล ตกไฟไมํไหม๎
ด.ช.พงศ๑ศิริ เกาะสาลี (เสือ)
๗๖๗/๕๓ ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.o๘ ๑๖๓๓ ๑๘๔๗
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว

ด.ช.อภิสิทธิ์ รวดเร็ว (ตั้น)
๔๕๕/๕๗ ซ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.o๘ ๒๐๖๔ ๗๘๗๒
คติ... ตั้งใจเรียน เพื่อวันที่ดีในอนาคต
ด.ช.ณัฐชัย ชัยยศ (มาร๑ค)
๕๖๖ วัดอมรินทราราม
แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๖๖o๓ ๕๑๖๒
คติ... เป้าหมายมีไว๎พุํงชน
ด.ญ.มัลลิกา ชูแสง (ปายน๑)
๔๒๑/๘๑ ซ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๓๖o๕ ๙๓๙๗
คติ... ใฝ่เรียนรู๎คูํคุณธรรม

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕
ด.ญ.อารีรัตน๑ พงศ๑พิพัฒน๑ (ไอซ๑)
๑๗๓/๙๘ ซ.จรัญฯ ๒๒
แขวงบ้างช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร. o๘ ๙๖๖๓ ๘๒๙๖
คติ... ฝันให๎ไกลไปให๎ถึง
ด.ญ.จนิสตา อาภาแสงเพชร (เจน)
๔๑๒/๘๔ ซ.จรัญฯ ๓๕
แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๔๕๗๗ ๘o๕๘

ด.ญ.นรีพัฒน๑ ธนานิมิตกิจ (ออย)
๑๘๑/๘๑ ถ.อิสรภาพ ๔๓
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๑๔๑๒ ๓๒๔๗
คติ... ทําทุกอยํางที่ตั้งใจให๎สําเร็จ
ด.ญ.ชญานิศ ติ่งต๎อย (จูน)
๖๘/๕๒ หมู่ ๕ ต.ท่าอิฐ
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
โทร.๐๘ ๓๑๗๙ o๑๖๘

ด.ญ.รรรรร แก๎วมณี (ยูริ)
๕๘๗ ถ.อิสระภาพ
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๙๗๘๒ ๑๘๑๕
คติ... เก็บออมวันละนิด เพื่อชีวิตในวันข๎างหน๎า
ด.ญ.สาธิณี รุํงสวําง (เจน)
๒๔๘/๗๖
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๔๑๖๔ ๓๒๙o
คติ... ไมํมีอะไรหยุดเราไว๎ได๎ถ๎าเราตั้งใจ
ด.ญ.อรนลิน จันทร๑น๎อย (วิว)
๑๑๑/๕๗ ซ.วัดพระเงิน
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
โทร.๐๘ ๕๙๑๙ ๗๑๖๘
คติ... อนาคตจะดีได๎ ถ๎าตั้งใจอยูํกับปัจจุบัน
ด.ญ.จรณวรรณ ณ ระนอง (อาย)

ด.ญ.พิชญ๑สินี ยอดจิตร (ไอซ๑)

คติ.. ความพยายามอยูํที่ไหน ความสําเร็จอยูํที่นั่น คติ..ทําวันนี้ให๎ดีที่สุด

๖๑/๙๘ ถ.บางกรวย

อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
โทร.๐๘ ๔๖๙๒ ๓o๗๙

คติ...ตั้งใจในสิ่งที่ตนหวัง

๔๗๔ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๔๑
แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.o๘ ๗๔๑o ๘๗๒o
คติ... เกิดมาเป็นคน ต๎องดีให๎ได๎
ด.ญ.ภัทรกร นกแก๎ว (บิว)
๑๘๒/๘๑
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร.๐๘ ๕๙๙๘ ๖๙๓๖
คติ...ผันให๎ไกลไปให๎ถึง
ด.ญ.พนิดา ฉวีวงศ๑ (มินท๑)
๑๓๑ ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา
โทร.๐๘ ๔๗o๗ ๑๑๘๖
คติ... อดีตไมํสําคัญอยูํที่ปัจจุบันและอนาคต

ด.ญ.ปิยวรรณ ใจคง (กิ๊ก)
๒o หมู่ ๓ ถ.ฉิมพลี
แขวงตลิง่ ชัน
เขตตลิง่ ชัน กทม.
โทร.๐๘ ๔๘๑๑ ๗o๘๔
คติ... ทําพรุํงนี้ให๎ดีกวําเดิม
ด.ญ.ณภัทร เขียวแกร (พลอย)
๕๕/๔ หมู๔่ ต.บ้านกร่าง
อ.เมืองราช
จ.นนทบุรี
โทร.๐๘ ๒๓๒๕ ๕๖๕๗
คติ...แสงสวํางไมํมาหา ถ๎าเราไมํขวนขวาย
ด.ญ.รัตนสิน พิมพ๑ระเบียบ (ออมสิน)
๘๒๙ ถ.พรานนก
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร. o๘ ๑oo๗ ๗๓๕๓
คติ... คิดดี ทําดี พูดดี

ด.ญ.อภิชญา ทับทอง (มะปราง)
๑๘๒/๑๖๘
แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กทม.
โทร o๘ ๒๕๗๑ ๖๙๘๘
คติ... ทําดีได๎ดี ทําชั่วได๎ชั่ว
ด.ญ.สุธาศิณี ฤทธิ์วงจักร (ปูเป้)
๑๓๙/๑๑๑ ต.มหาสวัสดิ์
อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
โทร.๐๘ ๙๐๖๗ ๕๐๙๑
คติ... ทําให๎ได๎ตามที่ฝัน

ภาคผนวก

ผลงานและความภาคภูมิใจ

"งานเปิดบ้านคุณธรรม"สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓
ได้กาหนดจัดงานเปิดบ้านคุณธรรม ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ได้จัดส่งโครงงานคุณธรรมระดับประถมศึกษาเข้าร่วมงาน
และได้รับ รางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา๑ กันยายน ๒๕๕๓

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ภาคกลางและภาคตะวันออก

ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

แข่งขันการเล่านิทานประกอบการแสดง ประกอบสื่อด.ญ.ศิริรชา เด็ดวิไล อนุบาล ๒ เหรียญทอง

กระทรวงศึกษาธิการขอมอบเกียรติบัตร
ให้กับโรงเรียนวัดอมรินทรารามซึ่งผ่านการติดตาม
ประเมินการดารงรักษาสภาพสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปี ๒๕๕๓

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองและเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจาปี ๒๕๕๔ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในวิชาวิทยาศาสตร์
เหรียญทอง
- ด.ช.ภีมพล ส่งคุณฤทธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เหรียญทองแดง
- ด.ช.นันทภพ รักษาพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ“ปากน้าวิทยาคม ๕๔”
รางวัลชนะเลิศ
- ด.ญ.ปรัชนา เพชรมาก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
- ด.ช.ภีมพล ส่งคุณฤทธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๒. การแข่งชันวาดภาพคอมพิวเตอร์
อันดับ ๒
- ด.ญ.จิตรลดา มูลทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ได้พิจารณาคัดเลือก เด็กหญิงนภสรเหรียญทอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ประจ
ฯ าปี ๒๕๕๔
และจัดพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรเข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษา
ในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา๒๕๕๔

โครงการพัฒนาคุณธรรม
“กายอ่อนน้อม วาจาอ่านหวาน จิตใจอ่อนโยน”

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาพกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา

ภาพกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ

ภาพกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

