โรงเรียนวัดอมรินทราราม
Wat Amarintraram School

อนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“...การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความ
สามารถด้านไหน เพียงใด และควรจะทางานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้
จะทาให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับงาน และได้
ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทาให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และ
เพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่ง สูงขึ้น”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑
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ประวัติโรงเรียนวัดอมรินทราราม
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖๖/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ก่อตั้งมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าก่อตั้งมาแต่เมื่อใด
ฯพลฯ มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นได้ติดต่อกับพระธรรมรัตนากร(ต่อมาคือสมเด็จพระวันรัต)เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิทยารามซึ่งรักษาการตาแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามและพระครูปลัดรัตนวัตร ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดอมรินทราราม (ต่อมาพระสุนทรวิหารกิจเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม) เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่
จึงได้มอบที่ดินว่างเปล่าของวัดเนื้อที่จานวน ๔ ไร่ ๓ งานให้กรมสามัญศึกษาก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อรับสถานการณ์การขาดแคลนสถานที่เรียนของนักเรียน ปี ๒๕๐๙ มีการโอน
โรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทย มีโรงเรียนฝั่งธนบุรีหลายโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาขอสงวนไว้เพื่อเป็นโรงเรียนสาหรับทดลองวิจัย
ด้านการเรียนการสอน
ปี ๒๕๒๓ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน มีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนวัดอมรินทรารามจึงย้ายมาสังกัดสานักงานการประถม
ศึกษากรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีการแบ่งโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลางเป็น ๕ กลุ่มโรงเรียน คือ กลุ่มโรงเรียนทวาราวดี
กลุ่มโรงเรียนอโยธยา กลุ่มสุโขทัย กลุ่มโรงเรียนกรุงธนและกลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์
ปี ๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ให้โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โอนมาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการรวมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนวัดอมรินทราราม มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World–Class Standard School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World–Class Standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen)
พัฒนายกระดับคุณภาพจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสากล เป็นการต่อยอดคุณลักษณะพึงประสงค์
ที่เป็นมาตรฐานชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดอมรินทราราม ซึ่งได้รับการตรวจติดตามการดารงรักษาสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ และได้รับการยืนยัน
การดารงสภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก (๙๗.๙๙ คะแนน) และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับดี (๘๗.๘๒ คะแนน)
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“ โกหิ นาโถ ปโร สิยา ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต”
ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
ผู้อื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเท่านั้นที่จะต้องใช้ความเพียร
ความพยายามจึงจะสาเร็จได้ตามความประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ ทั้งนี้ ทั้งนั้น เราก็ต้องอาศัยปัญญา
เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ที่จะนาทางไปสู่การเรียนการศึกษาของเราให้สาเร็จตามที่เรา
มุ่งหวังไว้ในอนาคต และขอให้นักเรียนทุกคนจึงพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้ตั้งตนอยู่ในธรรม
ย่อมอยู่เป็นสุข
หลวงพ่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนทุกคนที่จบจากอมรินทร์แห่งนี้ไปแล้ว คงจะเป็น
เยาวชนคนดีของพ่อแม่ ของสังคมและประเทศชาติสืบไป

(พระพิศาลพัฒนกิจ)
เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
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เนื่องในวาระโอกาสอันสาคัญที่นักเรียนทั้งหลายได้เรียนจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ หลวงพ่อก็ขอแสดง
ความยินดีกับความสาเร็จครั้งนี้ของนักเรียนทุกคน การที่นักเรียนทุกคน
จะสามารถเรียนจบประสบความสาเร็จมาได้นั้น ก็ด้วยเพราะอาศัย
คุณธรรม ๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ ความพึงพอใจในการศึกษาหาความรู้
๒. วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ขยันอ่านหนังสือ ขยันทาการบ้านและงานที่ครูมอบหมายให้
เสร็จสิ้นตามกาหนด ๓. จิตตะ เอาใจใส่ ตั้งอกตั้งใจ เอาใจจดจ่อกับการเรียนหนังสือ และ ๔. วิมังสา ตรวจทาน
ทบทวน ไตร่ตรองให้รอบคอบกับการเรียน ซึ่งคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เรียกว่า “อิทธิบาท” อันหมายถึง
ธรรมะที่จะนาพาผู้ยึดเอาไปปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จได้ เพราะฉะนั้น การที่นักเรียนทุกคนสามารถเรียนจบ
ประสบความสาเร็จมาได้ อย่างน้อยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านักเรียนมีคุณธรรม ที่เรียกว่า อิทธิบาท และแม้นักเรียน
จะได้แยกย้ายกันไปจากสถานศึกษาแห่งนี้แล้วก็ตาม แต่หากยังคงจดจาคาสอนของครูบาอาจารย์ ที่ได้เคยบ่น
เคยพร่าสอน ให้พวกเราเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ พร้อมใส่ใจที่จะปฏิบัติตาม ก็ถือว่าเป็นการแสดงความเป็น
ผู้มีความกตัญญู รู้คุณท่าน และกตเวที ตอบแทนคุณท่าน ด้วยการปฏิบัติตามคาสั่งสอนของครูอาจารย์ และถือว่า
นักเรียนทุกคนเป็นลูกศิษย์ที่ดีแล้ว เพราะความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี
สุดท้ายนี้ หลวงพ่อก็ขออานวยอวยชัยให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสาเร็จในการเรียน ในชีวิต
ในหน้าที่การงาน ยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ตลอดไป จงทุกคนเทอญ.
เจริญพร
(พระครูวิหารกิจจานุการ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
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วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
ข้อคิด คติธรรมบทนี้ ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ และนักเรียนโรงเรียน
วัดอมรินทรารามทุกคน จงนาไปประพฤติปฏิบัติให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ตามความปรารถนา ถ้าทุกคนมีความเพียร มีความมุ่งมั่น
มีความตั้งใจ ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ เห็นอุปสรรคปัญหาเป็นเพียง
แบบทดสอบของชีวิต พิชิตฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาทั้งปวงที่เข้ามา
ด้วยความอดทน บุคคลผู้นี้ก็จะประสบความสาเร็จตามความประสงค์
ขออานวยพรให้ทุกคนจงประสบความสุข ถึงพร้อมด้วย อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ
เจริญพร

พระครูโกศลวิหารการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม

(พระครูวิธานอมรกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
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จากโครงโลกนิติ
หลง เดินเดาดุ่มดั้น
มรรคา
ทาง ไม่เคยไปมา
คดเคี้ยว
พอ สืบเสาะแสวง
ถามไถ่ ท่านนอ
ทน อดเดินลดเลี้ยว
ไม่ช้า พาถึง
หลง รักร่วมอยู่ด้วย
ทรชน
คน ชั่วมั กนาผล
ชั่วให้
เต็ม ติดต่อพาตน
ตกต่่า
ที่ จะสุขทุกข์ซ้า
กร่าสรวล
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“อนาคตยังอีกไกล ฝันอย่างไรขอให้ไปให้ถึง”
ขออานวยพร ยินดีกับความสาเร็จกับบันไดขั้นแรกของศิษย์
พระอาจารย์ทุกคน และขอจงใช้ความรู้ คู่คุณธรรมที่ได้พร่าสอน
เพื่อชีวิตเธอทั้งหลาย ก้าวหน้าเติบโตเป็นคนดีสืบไป
อนาคตยังอีกไกล ฝันอย่างไรขอให้ไปให้ถึงในยามท้อยังมี
อมรินทร์ฯ และพระอาจารย์คอยให้กาลังใจเสมอ
“ เพราะแต่ละคนต่างก็มีฝัน จะต่างกันก็ตรงที่จุดหมายสิ่งที่ฝัน
ใช่ว่าจะถึงได้ง่ายดาย ยังต้องการกาลังใจจากหลายคน ”
“ อนาคต ชดช้อย คอยคนสู้ หาความรู้ เข้าใจ ไปสู่ผล ”
อย่าเกียจคร้าน การงาน พานอดงาน ปลายทางท้น ล้นสุข สนุกเอย ”
พระปลัดศักดิ์ดา วิสทุ ธิญาโณ

E-mail: the_Morada@hotmail.com

ความหวัง และความฝันอันสูงสุดของแต่ละคนอาจจะไม่
เหมือนกัน แต่มีอยู่เหมือนกันสิ่งสาคัญที่สุดทาอย่างไรถึงจะก้าว
ไปสู่ความฝันนั้นได้ อย่าทาความฝันให้เป็นเพียงความเพ้อฝัน
อย่าทาความหวังให้เป็นความหวังลม ๆ แล้ง ๆ อย่าทาให้ชีวิต
เป็นชีวิตที่ไร้คุณค่า จงยิ้มสู้อย่างมีความสุข จงเพียรพยายาม
อย่างไม่สิ้นสุด จงมุ่งมั่นทั้งใจอย่าไปลดละ จงวิเคราะห์ พินิจ
พิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน อย่าหวั่นไหวต่ออุปสรรค
ปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้สติปัญญามุ่งมั่นแสวงหา ไขว่คว้าให้ได้มา
ซึ่งความฝันอันสูงสุด จากกันวันนี้จะคิดถึงและหวังดีต่อกัน
เสมอไปความสุข ความสดใส ความสาเร็จ จงอยู่ใกล้ ๆ ทุกคน

พระมหาสมควร ถิรสีโล

น้าหยดทีละน้อย จะหยดมากหยดน้อย หยดบ่อยๆ มันก็หมด แต่น้าที่ไม่หมด คือ น้าแห่งความดีงาม
ที่เกิดจากใจของลูกๆ ทุกคน ขอให้ทาแต่สิ่งดีงามที่ออกมาจากใจน้าหยดทีละน้อย จะหยดมากหยดน้อย
หยดบ่อยๆ มันก็หมด แต่น้าที่ไม่หมด คือ น้าแห่งความกตัญญู รู้หน้าที่ มีสัจจะ ขอให้ลูกๆ ไปอยู่ที่ไหน
จงมีใจกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้หน้าที่ คือ การศึกษามีสัจจะ คือความจริงใจต่อผู้อื่นและต่อตัวเอง น้ากิน
น้าคลองน้าใช้ ก็ยังเป็นรองน้าใจ ขอให้ลูกๆ เป็นผู้มีน้าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน อย่าเห็นแก่ตัว อย่ากลัว
เสียเปรียบ สุดท้ายนี้พระอาจารย์ขอให้ลูกๆ ป.๖ ทุกคนโชคดีมีความสุข ประสพความสาเร็จพบเจอแต่
สิ่งดีงามตลอดไป
พระมหาวันทนนท์ ธานวโร (ไลอ้อน)
ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่โรงเรียน
วัดอมรินทราราม พระอาจารย์ถือว่าลูกศิษย์ทุกคน
เหมือนลูกเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงทุ่มเททั้งแรงกาย
แรงใจ อบรมสั่งสอนเพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง เมื่อถึง
วันที่ลูก ๆ ทุกคนจบการศึกษา พระอาจารย์ก็มีความปลาบ
ปลื้มยินดีที่ลูก ๆ ประสบความสาเร็จไปแล้วหนึ่งขั้น แต่อีก
ด้านหนึ่งก็รู้สึกอาลัยที่ต้องจากกัน ในโอกาสที่ลูก ๆ สาเร็จ
การศึกษาในครั้งนี้พระอาจารย์ขออานวยพรให้พวกเราจง
มีสุขภาพกายที่แข็งแรง กาลังใจที่แข็งแกร่งมีสติปัญญาดี
สามารถที่จะดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อย่าลืมความเป็น ส.อ.ร. ที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีจิตใจ
ที่ดีงาม มีความเสียสละและอย่าลืมพระอาจารย์
พระอาจารย์จะไม่ลืมลูก ๆ ทุกคน
พระอาจารย์ภักดี เมฆอรุณ
pakdee11@hotmail.com

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ประสบผลสาเร็จ
ในการศึกษานั้นมีอยู่ ๓ ครั้งคือ จบประถมศึกษา จบมัธยม
ศึกษาและจบปริญญา ขณะนี้ได้จบชั้นประถมศึกษาแล้ว
ที่เหลือคือ จุดหมายปลายทางที่คุณฝันและหวัง จงเดินก้าว
ต่อไป เพื่ออนาคตที่สดใส ขอฝากข้อคิดที่ว่า “ บุคคลจะ
เจริญก้าวหน้าได้จะต้องมีคุณธรรมประจาใจคือ ความกตัญญู
กตเวที ต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ ”
สุดท้ายนี้ พระอาจารย์ขอให้ลูกศิษย์ทุกคน จงดารงด้วย
ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การงานหรือการศึกษาทุกท่านทุกคน
ด้วยเทอญ
พระอาจารย์สพุ ฒ
ั น์ อนาลโย (พลรักษา)

“ทุกย่างก้าว ของ ความฝัน คือ ก้าวย่าง ของ ความเหน็ดเหนื่อย ทุกก้าวย่าง ของ ความเหน็ดเหนื่อย คือ ก้าวย่าง ของ ความสาเร็จ ”
หวังว่าในสายเลือดของทุกคนก็ยังเข้มข้นไปด้วยเลือด “ลูกอมรินทร์” ที่มีสีเขียวเหลืองเป็นสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน “คนที่เก่งนั้นมีมาก แต่หายาก
คือคนดี” และหวังว่าลูกศิษย์ทุกคนจะประพฤติตนยึดมั่น ในอัตลักษณ์ของโรงเรียน นั่นคือ “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน” อยู่
เนืองๆ อันเป็นแนวทางนาสู่ความเป็นคนเก่ง “ที่ดีเยี่ยม” ด้วย สุดท้ายนี้ พระอาจารย์ขออานวยอวยพรให้ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคน จงมีแต่ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในชีวิต มีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุขกายสบายใจ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใด
อันชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอความหวัง ความปรารถนานั้น จงพลันสาเร็จ จงทุกคนๆ เทอญ เอว โหตุ.
เจริญพร
(พระอาจารย์มหาเจริญชัย วุฑฺฒชโย)
ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ลูก ๆ ส.อ.ร. ที่รักทุกคน ตลอดระยะเวลาของการเป็น
นักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทราราม การบ่มเพาะของ
โรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนเป็นดี “ คิดดี พูดดี ทาดี ”
เป็นผู้ที่มี “ กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจ
อ่อนโยน ” สิ่งเหล่านี้คงติดตัวนักเรียน และสามารถ
นาไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันได้ ขอฝากคุณธรรมอีก
ข้อขอให้ลูกไปคิดดูคือ ความกตัญญูกตเวที รู้จักบุญคุณ
ของผู้มีพระคุณ และมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน
และผู้อื่น
ท้ายที่สดุ ขอให้ลูก ๆ ส.อ.ร. จงมีแต่ความสุขความ
เจริญก้าวหน้าตลอดไป

(นายสุธน ศรียะพันธ์)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาทุกคน
ขอให้นักเรียนจงตระหนักถึงความสาคัญของ “ การศึกษาและ
หาความรู้ ” เหตุผลเพราะการศึกษาและความรู้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่เราต้องสร้าง ต้องหมั่นเก็บสะสมให้เกิดขึ้นในตัว เครื่องมือตัวนี้
จะทาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยความฉลาด รู้เท่าทัน
ช่วยพาเราไปสู่ความสาเร็จได้ แต่ความสาเร็จโดยให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมส่วนรวม นักเรียนควรต้องมีเครื่องมือที่สาคัญอีกตัวหนึ่ง
คือ “ มีคุณธรรม ” ไว้กากับเตือนจิตใจให้ประพฤติ ปฏิบัติดี เมื่อ
เรามีโอกาสได้เรียนหนังสือ เราควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เต็มความ
สามารถ ในเวลาเดียวกันต้องสะสม ต้องเก็บความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาเล่าเรียน และที่ได้จากการอ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวเองและส่วนรวม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีเวลาให้
กับตัวเอง เพื่อเล่นกีฬา และหมั่นออกกาลังกาย
ผู้ที่มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ขยันใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรมประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ย่อมประสบความสาเร็จทุกคน
(พันเอก สรรชัย อจลานนท์)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปัจฉิมโอวาท
เด็กเอ๋ย..เด็กดี ต้องมีหน้าที่ ๑๐ อย่างด้วยกัน
หนึ่ง...นับถือศาสนา
สอง...รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม...เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่...วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า...ยึดมั่นกตัญญู
หก...เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด...ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด...รู้จักออมประหยัด
เก้า...ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้าใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ...บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
(ประพันธ์คาร้องโดย ชอุ่ม ปัญจพรรค์)
ที่มาของเพลง “หน้าที่ของเด็ก” ในอดีต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ สหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลด้วยหน้าที่
ของเด็ก เพื่อให้เด็กตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและ
สังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกาลังของชาติ
ขอให้นักเรียน ส.อ.ร.ที่รักทุกคน พึงตระหนักในหน้าที่ดังกล่าวทั้งสิบข้อ เพื่อความเจริญของตนเองและ
ประเทศชาติต่อไป
ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ปัจฉิมโอวาท

ปัจฉิมโอวาท

ยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จงสร้างตน ให้เป็นคน ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ หากต้องการรู้อะไรต้องลงมือทาเอง
ปฏิบัติเอง และต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและในเวทีชีวิตลูก ส.อ.ร.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่งสาเร็จขั้นต้นเท่านั้น
จงพยายามต่อไป

ก้าวสุดท้ายสู่ก้าวแรกของชาวอมรินทร์ที่จบปีการ
ศึกษา ๒๕๕๔ เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้เปิดโลกทัศน์
ของตัวเองให้ก้าวไกลขึ้น ขอให้ศิษย์ที่น่าทุกคนเป็นที่รัก
ของเพื่อน ครู อาจารย์ มีจิตสานึกในความขยันหมั่นเพียร
มีสัมมาคารวะ เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดา ครู อาจารย์
มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอันจะนามาซึ่งความสาเร็จ
ในภายภาคหน้า

(นางราไพ คุ้มแก้ว)
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

(นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ปัจฉิมโอวาท
ขอแสดงความยินดี ชื่นชมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ที่ประสบความสาเร็จจบ
การศึกษาสูงสุดของโรงเรียนวัดอมรินทราราม นักเรียนจะต้องก้าวเดินต่อไปในอนาคต ในระดับที่สูงขึ้น
และสามารถยืนหยัดต่อสู้กบั อุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แม้ในชีวิตครอบครัวและชีวิตทางการเรียน
ขอให้นกั เรียนจงมีความมัน่ ใจ ขยันหมัน่ เพียร ศึกษาหาความรูอ้ ยูต่ ลอด เป็นลูกที่ดขี องบิดามารดา เชื่อฟัง
คาสัง่ สอนของครูท่อี บรมสั่งสอนมา เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลกที่นักเรียนเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้นักเรียนทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใด
สมความปรารถนาทุกประการ

(นางจรัญญา สุวรรณเตมีย์ )
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม
ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนวัดอมรินทรารามปฏิรูปการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นคนดีและมีคุณธรรม

School Vision
By the year of BE 2556 (2013). We, Watamarintraram 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.

อัตลักษณ์

“กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”

เขียว เหลือง

ปรัชญาของโรงเรียน
นักเรียนต้องเป็นคน
“คิดดี พูดดี ทาดี”

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สีประจาโรงเรียน

คาขวัญประจาโรงเรียน

“เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี”
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

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
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนริศรา แย้มทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางผ่องศรี เกตุพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางเฟื่องฟ้า ผิวขา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวันกมล ศิระยานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ผู้บริหาร
ดร.ลมัยพร แหล่งหล้า ผู้อานวยการ
นางจรัญญา สุวรรณเตมีย์
รองผู้อานวยการ
นางราไพ คุ้มแก้ว
รองผู้อานวยการ นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์ รองผูอ้ านวยการ

คุณครูสายชั้นอนุบาล
ครูนงค์วรัตน์ จันทรัง อ. 2/3
ครูสุรีรัตน์ บุญเทพ อ.2/2
ครูสุจิตรา ธนะพัวสุวรรณ อ.2/1
ครูสิริภัค บุญมาก อ.1/3
ครูปฎิญญา เกษศิริโยธิน อ.1/2
ครูพิมสวัสดิ์ โกศลสมบัติ อ.1/1
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คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูรัฐพร เมืองนิล ครูพิเศษ
ครูสุนทรี ประยูรสิทธิ ครูพิเศษ
ครูคนึงนิจ บุญจันทร์ ป.1/3
ครูจันทนา บุญศิริวัฒน์วานิช ครูพิเศษ
ครูชวัลลักษณ์ สุคันธศิลป์ ป.1/4
ครูณัฐกิจตา เตี่ยวขุ้ย ป.1/1
ครูวีนัส จอมเกาะ ครูพิเศษ
ครูมงกุฎ รัตนสกล ป.1/5
ครูพัลลภา ชูแสง ครูพิเศษ
นางสัญญา น้อยสาแดง ป.1/2

คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูพินิจ สาระสัย ครูพิเศษ
ครูธารทอง แพรกนัทที ครูพิเศษ
ครูวันเพ็ญ มาประดิษฐ์ ครูพิเศษ
ครูวนิดา พัชนะพานิช ป.2/1
ครูรัตนา เดชะสุรวานิชย์ ป.2/4
ครูรจนา จันทร์สนาม ป.2/5
ครูสมใจ นวลดี ป.2/3
ครูจรรยา ชูสุวรรณ ป.2/2
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คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูพรใจ ด้วยตั้งใจ ครูพิเศษ
ครูสาคร เมืองพรหม ป.3/1
ครูพรรณนิภา วัชราภรณ์ ป.3/3
ครูปิยะพันธ์ สุวรรณภูมานนท์ ป.3/2
ครูทัศนีย์ สุรสนธิ ป.3/5
ครูถาวร พบพืช ครูพิเศษ
ครูสาธร มุ่งธัญญา ป.3/4
Mr. Jamie Aubrey Ries

คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูพิมพ์ชนก เส็งเจริญ ป.4/3
ครูสารวย หอมรองบน ป.4/2
ครูกัญญรส แสงพรายพรรณ์ ป.4/4
ครูณัฐรักษ์ ขาเปรื่องเดช ป.4/1
ครูพนั ธ์รัชดา เปลือยหนองแข้ ป.4/5
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คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูอัญชลี เบญพาด ครูพิเศษ
ครูสันสนีย์ กนกลาวัลย์ ครูพิเศษ
ครูวราลี ศรีทอง ครูพิเศษ
ครูยุพยง ไชยชมภู ป.5/1
ครูอัจฉรา สุขสาราญ ป.5/2
ครูสุปรีดี คงวงศ์สุภัค ป.5/4
ครูจุลจิรา สีดามุย ป.5/3
ครูพรนภา สาคร ป.5/5

คุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูชัญญภัฏ เอื้อทยานนท์ ป.6/3
ครูนิทรา ฉิ่นไพศาล ครูพิเศษ
ครูศรีปัญญา พงศ์สุวรรณ ป.6/2
ครูลลิตา นิติพันธ์ ป.6/4
ครูชัญญณัส รอดพยุง ป.6/5
ครูพิมพ์นภา รอดทอง ครูพิเศษ
ครูกฤชมน อานทิพย์สุวรรณ ป.6/1
ครูพรพิมล ผิวตาลดี ครูพิเศษ
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ครูพิเศษ

ครูชะอ้อน ศรีทอง, MRS.ANDREA S.DELMAS,
ครูธัญสิทธิ์ วรรณปกาสิต, ครูอดิศร สีสรรค์กิติพงษ์

ครูลักขณา ณ ระนอง,

ครูสมพงษ์ ยังประเสริฐ

ด.ช.ธนกฤต ปรีดิขนิษฐ, ด.ญ.พิมพ์กมล รัตนโสภณชัย, ด.ญ.รวิสรา หลวงตระกูล, ด.ช.กมล วงศ์ศรีคาไชย, ด.ช.กิตติศักดิ์ รักอิ่ม

ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ในฐานะที่ผมเป็นประธานนักเรียน ผมขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนผมให้เป็นคนดี ตั้งใจเรียนและ
ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่ทาให้ผมได้เป็นประธานนักเรียน ให้ความไว้วางใจในตัวผมเมื่อผมก้าวไป
อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาผมจะนาความรู้ที่ได้สั่งสมจากโรงเรียนวัดอมรินทราราม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และจะทาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
แถวบน : ด.ช.ศิริพงษ์ คงกาเหนิด, ด.ช.อรรถวุฒิ โตเบญจพร, ด.ช.ธีรพัฒน์ หงส์วรพิพัฒน์, ด.ช.เมธี ปานกลิ่นพุฒ, ด.ช.กิตติพันธ์ ศารทมณี
ด.ช.จิรศักดิ์ แซ่ตงั้ , ด.ช.ปรินทร ปิ่นกุมภีร์, ด.ช.คริษฐ์ แสงเงิน, ด.ช.ธีรภัทร์ สุขเกษม, ด.ช.กิตติศักดิ์ รักอิ่ม, ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณแสง
ด.ช.ภัทรพล ถาวรศักดิ์, ด.ช.อธิธัช ชูยงค์, ด.ช.ธัชชัย ภู่สุวรรณ
แถวกลาง : ด.ช.ธัชชานนท์ คันทะมูล, ด.ช.ดรันต์ บางผึ้ง, ด.ญ.ศดานันท์ เทพนวล, ด.ญ.กุลธิดา องอาจ, ด.ญ.ชนญชา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ด.ญ.สมิตา มีมงคลกุลดิลก, ด.ญ.ณัฏฐา จงวิมาณสินธุ,์ ด.ญ.จิดาภา ออเขาย้อย, ด.ญ.แพรวา อายุวัฒนะ, ด.ญ.ไปรยา มัยยะ
ด.ญ.บัวชมพู สูงประเสริฐ, ด.ช.ชยางกูร อยู่ดี, ด.ช.กลธัช เกียรติคุณไพโรจน์
แถวล่าง : ด.ญ.วันทนา ยอดบางเตย, ด.ญ.พรภัสสร พัฒนไพบูลย์, ด.ญ.ปาริชาติ สีพาลา, ด.ญ.จุฑาทิพย์ สุวรรณวงษ์, ด.ญ.กัญญารัตน์ ไกยะฝ่าย
ด.ญ.ลิลลี่ สีนา, ครูกฤชมน อานทิพย์สุวรรณ, ด.ญ.ปิยรมย์ พร้อมชินสมบัติ, ด.ญ.เมธาวี ติรักษา, ด.ญ.ณัฐพร เล็กสัมฤทธิ์
ด.ญ.ปัญญพัฒน์ หาญทนงค์, ด.ญ.ชุตาภรณ์ หมู่ผึ้ง, ด.ญ.วิมลรัตน์ จะนะบูรณ์
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
แถวบน : ด.ช.วายุ สวัสดี, ด.ช.ภีมพล ส่งคุณฤทธิการ, ด.ช.มาวิน ยอมอยู,่ ด.ช.ธนะรัตน์ สุขกิจพงษ์, ด.ช.ปณิธาน ด้วงตะกั่ว,
ด.ช.ปองวิชญ์ วิสุทธาจาร, ด.ช.นันทวัฒน์ งามยิ่งมาก, ด.ช.ณัฐภวัต วิไลกุล, ด.ช.วิชานนท์ วิชิตตานนท์, ด.ช.สหรัฐ ดวงละออ,
ด.ช.ธิติวุฒิ มโนจิตงาม
แถวกลาง : ด.ช.ชณวีร์ เหมะสิขัณฑกะ, ด.ช.ทศพร ชื่นนอก, ด.ญ.เอื้อการย์ ชวนเชย, ด.ญ.ไพลิน เลิศกิตติกุลโยธิน, ด.ญ.บุญปรียา ดัดเดช,
ด.ญ.แพรพัตรา บุตรรักษ์, ด.ญ.ปภัสรา คาสงค์, ด.ญ.ศศิภา สุขอุ้ม, ด.ญ.จิตฤดี ซื่อตรง, ด.ช.กฤษฎาวุฒิ ประชาดา,
ด.ช.ปฏิภาณ สุทัศน์ ณ อยุธยา
แถวล่าง :ด.ญ.ศุภิสรา วัฒนอริยกิจ, ด.ญ.พนิตตา พลับจุ้ย, ด.ญ.ยุคนธร มันทนานุชาติ, ด.ญ.วิราศินี รัตนบุรม, ด.ญ.เมธาวี เทียมสยาม,
ด.ญ.อนัญดา แมงทับ, ครูศรีปัญญา พงศ์สุวรรณ, ด.ญ.โกลัญญา สรหงษ์, ด.ญ.สมิตา วิสัยแสวง, ด.ญ.พงศ์พัชรา พจนา,
ด.ญ.กัลยรัตน์ จิตต์แจ่ม, ด.ญ.รวิสรา หลวงตระกูล, ด.ญ.สุพรรณี หมื่นเอ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓
แถวบน : ด.ช.ภูริช พินิจนิยม, ด.ช.กรเทพ ดวงกลาง, ด.ช.ชยุตพงศ์ แดงเรือง, ด.ช.ทวีวัฒน์ บัวแก้ว, ด.ช.พชร เจริญอ่อน, ด.ช.ธนาวุฒิ สูงกาเนิด,
ด.ช.เจษฎากร เจียมจิตต์, ด.ช.กิตติวัชร บุญเพียร, ด.ช.วราวิชญ์ ทับพุ่ม, ด.ช.ศุภณัฐ หลีสุวรรณ, ด.ช.ภูมิพัทร์ กีรติวิทโยฬส
แถวกลาง : ด.ช.ศุภกร เพ็งฉิม, ด.ช.ธัชชัย นิงสานนท์, ด.ญ.สุกัญญา เกตุกรรณ์, ด.ญ.พิมพ์กมล รัตนะโสภณชัย, ด.ญ.ชนัญชิดา นนทรี,
ด.ญ.เบญจรัตน์ มหาธนานุสรณ์, ด.ญ.ศรินธร ชัยบอลล์, ด.ญ.วนิตสิริ วรสรวง, ด.ช.นันทภพ รักษาพล, ด.ช.นิติธร นพคุณ,
ด.ช.มนัสวิน วรรณแจ่ม
แถวล่าง : ด.ญ.ปานวาด เกตุคุ้มภัย, ด.ญ.ศรสวรรค์ หนักแน่น, ด.ญ.อัญคณางค์ เลิศเลอพงศ์, ด.ญ.เพียงรวี ทองสุก,
ด.ญ.พรสราพรรณ วชิรพุทธคุณ, ด.ญ.ปภาวี จันทร์เรือง, ครูชัญญภัฎ เอื้อทยานนท์, ด.ญ.นุชจรีย์ แก้วมณี, ด.ญ.สิริพร ใหญ่ดี,
ด.ญ.กุลนรรฐ จันทร์ศรี, ด.ญ.กิตติยาภรณ์ สระแก้ว, ด.ญ.ชามิล สุดเสริฐสิน, ด.ญ.พิมพ์นภา มิคะวัตร์
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔
แถวบน : ด.ช.ณัฐภัทร กลีบบัว, ด.ช.ภูมินทร์ คุ้มกัน, ด.ช.ต้นสัก อุตสาหะ, ด.ช.จิระวิน ประชิตครบุร,ี ด.ช.ภาคภูมิ สุนกาเนิด,
ด.ช.ธนกฤต ปรีดิขนิษฐ, ด.ช.สุปวีณ์ ชัยจันทร์ดี, ด.ช.ณัฐนันท์ สายยางหล่อ, ด.ช.อภิชาติ ไชยรัตน์, ด.ช.สุทธิพงศ์ เอี่ยมสอาด,
ด.ช.ธิปไตย สลางสิงห์, ด.ช.วราวิชญ์ ปานมาส
แถวกลาง : ด.ช.ติณณภพ สุนทรพัฒน์, ด.ช.นพเก้า เครือวัลย์, ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ, ด.ญ.ณัชชา ตั้งในธรรมกมล, ด.ญ.คณัฐฌา ช่วยนวล,
ด.ญ. สุพิชฌาย์ นฤนะ, ด.ญ.พรจิรา แจ่มใส, ด.ญ.วรัญญา สุสุนทร, ด.ญ.ณัฐกานต์ ยิ้มวิไล, ด.ญ.สุรัสสา พงษ์ไพบูลย์,
ด.ช.อภิสิทธิ์ หาญสิทธิ์, ด.ช.ธนไชย ศรีสังข์งาม, ด.ช.กิตติธัช ทับทิมเทศ
แถวล่าง : ด.ญ.อพรรณตรี แถลงดี, ด.ญ.วีระวรรณ พหลยุทธ, ด.ญ.ณัฐธิดา สุนทรศักดิ์, ด.ญ. ณัฐธิณี ยุรยาตร์, ด.ญ.กุลสตรี ยอดเกวียน,
ด.ญ.ณัฐพร มาศภูม,ิ ครูลลิตา นิติพันธ์, ด.ญ.อรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์, ด.ญ.นลพรรณ เจือจันทร์หอม, ด.ญ.ชนนิกานต์ อังก์สุวรรณศร,
ด.ญ.พลอยพิชญ์ สุขีประเสริฐ, ด.ญ.ธิติพร คาสาลิกา, ด.ญ.อภิชญา ชีววัชรไพบูลย์
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๕
แถวบน : ด.ช.ยุทธพร จันทร์รัศมี, ด.ช.หัสวรรษ ยามมีสิน, ด.ช.กฤษพงษ์ รัตนรังสิกุล, ด.ช.นนทวัฒน์ ฉิมวัย, ด.ช.ธนัช โสรัตน์,
ด.ช.กอบเพชร ธนะบุญกอง, ด.ช.ปฏิภาณ จึงเฟื่องฟูศิลป์, ด.ช.ณัฐวุฒิ รุ่งสว่าง, ด.ช.กฤตนันท์ ไชยเดช,
ด.ช.อัษฎากรณ์ ติรณะรัต, ด.ช.กิตติพงษ์ เนตรนิยม, ด.ช.รัฐพล อรรถาโภชน์
แถวกลาง : ด.ช.กมล วงศ์ศรีคาไชย, ด.ช.วงศธร พฤกษ์พรชัยกุล, ด.ช.นฤเบศร ใจสมัคร, ด.ญ.กนกพร คงลิ้ม, ด.ญ.ปภัสสร เพชรฤกษ์,
ด.ญ.สรินยา แก้วประชุม, ด.ญ.ธัญชนก สง่าเมือง, ด.ญ.นาวาตรี กันเสือ, ด.ช.ราเมธ ธนเศรษฐ, ด.ช.กรวิชญ์ รัตนทัศนีย์,
ด.ช.พรหมธวัช จันทรคุปต์, ด.ช.ทวี วารีวนิช
แถวล่าง : ด.ญ.มณีพร ทองเฟื่อง, ด.ญ.พิชญาภา วีระสะ, ด.ญ.ศุภาพร นาคธน, ด.ญ.วริษา ใยมณี, ด.ญ.ภัณฑิรา กิจวาส,
ด.ญ. ปานจิตร หมั่นผดุง, คุณครูชัญญภัส รอดพยุง, ด.ญ.ชัญญนุช พรผล, ด.ญ.อภิญญา ไชยรัตน์, ด.ญ.กัญญาภัค อ่วมอุ่ม,
ด.ญ.ศุภกานต์ กลิ่นเสือ, ด.ญ.ปุณณธีต์ ธรรมานุสาร, ด.ญ.จิณณ์จุฑา ผาสุข
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“อุปสรรค์หยุดรออยู่ทุกที่ในวิถีชีวิต ไม่มีใครก้าวสู่ความสาเร็จได้โดยไม่ผ่านอุปสรรค์
ก่อน เพื่อชัยชนะแห่งจุดหมาย ท่านจะต้องมีเครื่องมือต่อสู้ชนิดหนึ่ง คือ กาลังใจ”

Hurdle in our lives and we have no success without stepping over the first hurdle
to win the goal. We must have a kind of fighting is discouraged.
คุณครูกฤชมน อานทิพย์สุวรรณ

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

“ขอให้พบความสาเร็จในชีวิต
ขอให้คิดสร้างสรรค์ทุกวันคืน
ขอให้ทาแต่สิ่งดีเพื่อคนอื่น
ขอให้คืนสิ่งดีเพื่อตนเอง”
ครูศรีปัญญา พงศ์สุวรรณ
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปี 6/2

“เราไม่เหมือนใคร และก็ไม่มีใครเหมือนเราเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน การคิดเช่นนี้ทาให้
มีกาลังใจเกิดขึ้น เพราะคนอื่นอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่เราไม่มี แต่เราเองก็มีความ
สามารถพิเศษอย่างที่คนอื่นไม่มี ” การทาความดีเปรียบเหมือนปลาว่ายทวนน้าขึ้นไปที่สูงจะ
พบแต่น้าที่ใสสะอาด คนที่พยายามทาความดีแม้จะลาบากยากเย็น ก็ย่อมพบชีวิตที่ดี สะอาด
สดใส อันเป็นมงคลแก่ตนเอง
We do not like it. And it's not like us because each one is different.
we think this has happened. Doing good is like a fish swimming upstream.
The higher the water will be clear soon. we try to do good, even badly.
we have found a better lives for ourselves we clean, bright auspicious.
คุณครูชัญญภัฏ เอื้อทยานนท์ ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
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“ ความวิริยะ อุตสาหะ เป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จ ” เป็นปรัชญาที่นักเรียน
ทุกคนต้องตระหนักรู้ เข้าใจ และนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การศึกษาเล่าเรียน ถ้านักเรียนทุกคนได้ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรอย่าง
สม่าเสมอและอย่างเต็มที่แล้ว นักเรียนจะพบกับความสาเร็จอย่างแน่นอน และมิใช่เฉพาะ
ในการเรียนเท่านั้น แม้แต่ในการประกอบกิจการงานใด ๆ ก็จะทาให้ประสบความสาเร็จได้
เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้เป็นความจริงที่เป็นหลักปฏิบัติและใช้ได้กับบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย ทุกอาชีพ และในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงพุทธสุภาษิตหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญานี้คือ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ความหมายคือ คนจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็เพราะ
ความเพียร ครูเชื่อว่าถ้านักเรียนทุกคนยึดหลักปรัชญานี้ในการเรียนและการดาเนินชีวิต
แน่นอนความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน
นางชัญญณัส รอดพยุง
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

“ คิดดี พูดดี ทาดี เป็นคนดีของสังคม ”
“ ก่อนจะทาสิ่งใดใจต้องคิด ถูกหรือผิดทาสิ่งนี้ดีหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ดี มีโทษภัยต้อง
หาทางทาใหม่ทาให้ดี ” ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกศิษย์ของครูคงจะจาได้และนาไปปฏิบัติ
ทุกอย่างที่ครูทามีแต่ความหวังดีและปรารถนาดีกับทุกคนเท่านั้น ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจ
นักเรียน ครูต้องขอโทษและขอให้นักเรียนอโหสิกรรมให้ครูด้วย ขอให้นักเรียนรู้ไว้ว่าทุก
อย่างที่ครูทาลงไปมีสิ่งเดียวที่ครูต้องการก็คือ ต้องการให้นักเรียนเป็น “ คนดี คนเก่ง มี
ความสุข ประสบความสาเร็จ โชคดี เป็นที่รักของทุกคน ”
นางนิทรา ฉิน่ ไพศาล
ครูพิเศษสายชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
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ครูขอแสดงความยินดีกับความสาเร็จก้าวแรกในชีวิตของนักเรียนทุกคน นับแต่
วันนี้จะต้องรับผิดชอบตัวเอง มีสติในการเรียนอยู่ทุกเมื่อ สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงชีวิตที่อยู่ในโรงเรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตต่อไป
ครูลลิตา นิติพันธ์

ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ความ ความรู้ ความหวัง ความสาเร็จ
ผิด ผิดไปแล้วต้อง “ขอโทษ”
หวัง หวังแล้วไม่ได้ดังหวัง “ชีวิตต้องดาเนินต่อไป”
คติ รากฐานของ ตึก คือ อิฐ
รากฐานของ
ชีวิต คือ การศึกษา
ครูพรพิมล ผิวตาลดี ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

“ ถ้าอยากมีชีวิตที่ดี มีความสุข ประสบความสาเร็จจะต้องเลือกคบคนดีมีคุณธรรม
หากเราคบหาสมาคมกับคนที่ขาดคุณธรรม จะทาให้จิตใจของเราตกต่าตามไปด้วย ”
ขอให้นักเรียนทุกคนมีสติ พึงระลึกอยู่เสมอว่ามีแต่ความดี ความกตัญญู ความมีน้าใจ
เท่านั้นที่จะสามารถพาเราไปสู่ความ สาเร็จได้
ครูพิมพ์นภา รอดทอง ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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..เฟม..

..ตะกร้อ..

..ดราก้อน..

..แจ๊คกี้..

..โต้ง..

..ปอนโต้..

..ก้อย..

..อั๋น..

..หนูนา..

..วิว..

..ใบเตย..

..มีน..

..สมาย..

..เพชร..

..ปิ่น..

..ลูกหวาย..

..มายด์..

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

..โบ๊ท..

..เจมส์..

..ใบหม่อน..

..เกม..

..แท๊ป..

..ภู..

..โฟกัส..

..แบม..

..ณัฐ..

..จ้า..

..ตุ๊กเอ๋..

..โอปอ..

..มังกร..

..ผักบุ้ง..

..พราว..

..ฝน..

..ขนมจีน..

..กิ๊ฟ..

..ส้มแป้น..

..ฟลุ๊ค..

..นาย..

..โบ..
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..แม็ก..

..ซีเล็ก..

..ต่อ..

..เก้า..

..ไนท์..

..อาร์ต..

..กานต์..

..สมาร์ท..

..ทศ..

..รันโกะ..

..มุก..

..มายด์..

..ป้อน..

..ปราง..

..เฟียร์..

..มายด์..

..ฟ้าใส..

..ตุน..
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..ไท..

..โอม..

..เตเต้..

..อาร์ท..

..ปอง..

..แตงโม..

..แบม..

..มะเหมี่ยว..

..ก๊อง..

..กัน..

..กล้า..

..กริว..

..วิว..

..ใบหม่อน..

..พิมพ์..

..เนย..

..ฟ้า..
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..ทีอป..

..I.ปลวก..

..ไอซ์..

..ท๊อป..

..อาร์ท..

..กาย..

..เซฟ..

..ต้นตาล..

..เฟิร์ส..

..เพชร..

..ชมพู่..

..พิ้งค์..

..โอ๊ะโอ..

..แนท..

..ปูเป้..

..อุ้ม..

..ต่าย..

..น้้าเต้า..

..เอิร์น..

ป.6/3

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

..พิมพ์..

28- -

..ดุ๊ก..

..ภูมิ..

..มาย..

..มิล..

..แตงกวา..

..ยีน..

..เกียร์..

..แนท..

..กอล์ฟ..

..ซาร่า..

..เพียง..

..บีกิน..

..วิน..

..ภู..

..หลิว..

..แพน..
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..เนม..

..ปาร์ค..

..คินตั้น..

..กอล์ฟ..

..ปราย..

..หมวด..

..นัท..

..น้องกาย..

..ท๊อป..

..ต้น..

..เอิร์น..

..มายด์..

..พลอย..

..เพชร..

..ปุ๊ก..

..นุ่น..

..อิ้งค์..

..นัท..
ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

..เนย..

..นัท..

..แตม..

..ดิว..

..แอม..

..เจนนี่..

..เบส..

..นาย..

..อุ้ม..

..หนุ่ย..

..อาทร์..

..เก้า..

..โจโจ้..

..ตังเม..

..นุช..

..เบนซ์..

..ยุ้ย..

..แอม..

..แตงโม..
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นัส

..ไนท์..

..ดรีม..

..เกด..

..มีน..

..พีช..

..กอไผ่..

..กัฟ..

..แนน..

..อุ้ม..

..ปริ้น..
ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

..มิ้น..

..เนม..

..ป๊อป..

..ฟลุ๊ค..

..เฟิร์น..

..ทิพย์..

แตงโม

..ไฟท์..

..กาย..

..โอม..

..จูเนียร์..

..วิว..

..ปลื้ม..

..พลอย..

..เฟิร์น..

..โบ้ท..

..หมี..

..แป้ง..

..บัว..

..เจ..

..อัต..

..พลอย..

..มิ้น..

..ฟลุ๊ค..
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โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปีการศึกษา

ท้าเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
1. ด.ช.กิตติศักดิ์ รักอิ่ม (เฟม) 244/36 ซอยวันฉิมทายกาวาส ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5345-3718 Email : kitisak2543_fame@hotmail.com คติ ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิด
2. ด.ช.ปรินทร ปิ่นกุมภีร์ (ตะกร้อ) 14/2576 ซอย 7 หมู่10 หมู่บ้านบัวทองธานี ต.บางบัวทอง อ.บางัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.08-2798-2870 E-mail : Pa61_2@thaimail.com คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
3. ด.ช.เมธี ปานกลิ่นพุฒ (โบ๊ท) 325/1 ตรอกวัดระฆัง ศิริราช บางกอกน้อย ถนนพรานนก กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1563-2187 E-mail : Boat_Bus23@hotmail.com คติ ชีวิตมีแต่ชัยชนะไม่มีคาว่าแพ้
4. ด.ช.กลธัช เกียรติคุณไพโรจน์ (แท็ป) 982/6 ถนนพรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1301-1840 คติ อนาคตก็จะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีความขยันและอดทน
5. ด.ช.กิตติพันธ์ ศารทมณี (เกม) 39/2 ม.2 ซ.เพิ่มสุข ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.08-0971-9140 E-mail : game_bentenandven@hotmail.com คติ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทา
6. ด.ช.คริษฐ์ แสงเงิน (จ้า) 662 ถนนพรานนก ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-4045-5323 E-mail : skit scape 555@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น
7. ด.ช.ธัชชัย ภู่สุวรรณ (เอ๋) 34/2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง ซอย 2 โทร.08-9529-6134 คติ ซื่อสัตย์ สุจริต
8. ด.ช.จิรศักดิ์ แซ่ตั้ง (โอปอ) 112/16 อาคาร 12 อาเภอเสาธงหิน จ.นนทบุรี โทร.08-7209-8424 E-mail : opoopo55@hotmail.com คติ เรียนไม่เก่งไม่สาคัญ สาคัญที่เราขยัน
9. ด.ช.ชยางกูร อยู่ดี (ดราก้อน) 47/11 ถนนพระปิ่นเกล้า แขวงบางกอกน้อย ซอยวัดดุสิต คติ เคยแพ้มาก่อนแต่ไม่เคยท้อ
10. ด.ช.ธีรพัฒน์ หงส์วรพิพัฒน์ (แจ็คกี้) 735 หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์ ซอยบางแค16 บางแค บางแค กรุงเทพฯ โทร.08-9810-3093 E-mail : jacky3115@gmail.com คติ ทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว
11. ด.ช.ธีรภัทร สุขเกษม (เจมส์) 24 ซ.พุทธบูชา 15 ถนนพุทธบูชา บางมด จอมทอง กรุงเทพฯ โทร3.08-2598-6177 E-mail : james2542@hotmail.com คติ ไม่เสียสละชัยชนะก็ไม่เกิด
12. ด.ช.ภัทรพล ถาวรศักดิ์ (ภู) 50/56 ซ.ประชาชื่น 8 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.08-9057-1641 คติ อนาคตถ้าจะให้ดีต้องขยัน
13. ด.ช.ศิริพงษ์ คงกาเนิด (โฟกัส) บ้านพักรถไฟ ซอย 4 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย E-mail : gus2542@hotmail.com คติ ในคาโกหก มีความจริงเสมอ
14. ด.ช.อรรถวุฒิ โตเบญจพร (นาย) พระปิ่นเกล้า 7 บางพลัด บางยี่ขัน โทร.08-0459-9637 E-mail : apojanee@gmail.com คติ ความชอบทาให้เรารัก
15. ด.ช.ดรันต์ บางผึ้ง (มังกร) 1/3 ซอวัดกาแพง บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
16. ด.ช.อธิธัช ชูยงค์ (ผักบุ้ง) 119/146 บางขุนนนท์ 29 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-2878-1142 คติ จงไปให้ถึงฝัน
17. ด.ช.ชัชชานนท์ คันทะมูล (โต้ง) 179/716 บัวทอง 4 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี โทร.08-7337-4723 E-mail : Tong1100@hotmail.com คติ คนลักขโมยย่อมไม่มีความเจริญ
18. ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณแสง (โต้) 29/140 นนทิชาการ์เด้น คลอง 8 ลาลูกกา ปทุมธานี โทร.08-9786-7072 E-mail : nattanon.s@hotmail.com คติ เรียนไม่เก่งไม่สาคัญ ขอให้ขยันก็พอ
19. ด.ญ.จิดาภา ออเขาย้อย (ก้อย) 566/1 ถนนอรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-5617-9395 E-mail : koie_xy@hotmail.com คติ เลือกเกิดไม่ได้ แต่ทาดีได้
20. ด.ญ.บัวชมพู สูงประเสริฐ (บัว) 49/11 ซอยวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-3807-5654 E-mail : Ployloely121@hotmail.com คติประจาใจ จงไปให้ถึงฝัน
21. ด.ญ.ไปรยา มัยยะ (แบม) 67/24 หมู่5 ซอยสวนผัก38 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-9064-7878 E-mail : Bam_maiya@hotmail.com คติ ประจาใจ ความฝันไม่มีหมด
22. ด.ญ.ศดานนท์ เทพนวล (พราว) 437/126 ซ.จรัญฯ35 บ้านวิลล่า บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-2632-7374 E-mail : prown22@hotmail.com คติ รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
23. ด.ญ.กุลธิดา องอาจ (ฝน) 1078/210 ซอยสุดสาคร ถนนพรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-7030-2254 E-mail : fonaong-ad@hotmail.com คติ ปัญหามีไว้แก้ ไม่ใช่มีไว้กลุ้ม
24. ด.ญ.แพรวา อายุวัฒนะ (ขนมจีน) 1130 ถนนพรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-2235-6701 E-mil : iam_mikimiki@hotmail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
25. ด.ญ.วันทนา ยอดบางเตย (หนุนา) 181/39 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.086-088-9098 คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
26. ด.ญ.วิมลรัตน์ จะนะบูนณ์ (วิว) 41/15 ถนนเทิดพระเกียรติ ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย นนทบุรี คติ วันนี้ทาให้ดีวันหน้าจะสบาย
27. ด.ญ.ปิยรมย์ พร้อมชินสมบัติ (ใบเตย) 55 หมู่ 2 ถนนบางกรวยไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140 โทร.08-7685-4064 E-mail : nuutoei_lek@msn.com คติ พอใจเท่ากับความสุข
28. ด.ญ.ชุตาภรณ์ หมู่ผึ้ง (มีน) 14/2596 ม. 1 ม.บัวทองธานี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.08-3549-1172 E-mail : meanii77@hotmail.com คติ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทา สูงต่าอยู่ที่ทาตัว
29. ด.ญ.ณัฐพร เล็กสัมฤทธิ์ (ณัฐ) 299 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.02-866-5961 คติ ทาตามใจให้ถึงดาว
30. ด.ญ.ปัญญพัฒน์ หาญทงค์ (กิ๊ฟ) 1006/1 ซอยสินสมุทร ถ.พรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1485-2105 คติ อยากได้ของสูงต้องเขย่ง อยากได้ของเก่งต้องขยัน
31. ด.ญ.พรภัสสร พัฒนไพบูลย์ (ส้มแป้น) 30/3 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-4436-1357 E-mail : sompan1999@hotmail.com คติ อดีตอย่านึก อนาคตนึกไว้ดี ทาปัจจุบันให้ดี
32. ด.ญ.ลิลลี่ สีนา (ฟลุ๊ก) 861 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-866-2658 E-mail : lily-eiei@hotmail.com คติ ยิ่งหวังอะไรมาก ก็ยิ่งเสียมาก
33. ด.ญ.สมิตา มีมงคงกุลดิลก (มายด์) 35/41 หมู่ 2 หมู่บ้านมหาดไทย บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-1494-8786 E-mail : Samita_mind@hotmail.com คติ รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน
34. ด.ญ.ณัฎฐา จงวิมาณสินธุ์ (เพชร) 55/2 หมู่ 5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร.08-1617-7656 E-mail : Petch-jung@hotmail.com คติ เก็บเงินไว้วันนี้จะสบายวันหน้า
35. ด.ญ.จุฑาทิพย์ สุวรรณวงษ์ (ปิ่น) 511/866 หมู่บ้านจรัญวิลล่า 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางขุนเทียน บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-5553-0156 E-mail : pin_dog@hotmail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
36. ด.ญ.ปาริชาติ สีพาลา (โบว์) 173/125 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.02-866-6769 E-mail : pa61-36@hotmail.com คติ ลาบากวันนี้สบายวันหน้า
37. ด.ญ.เมธาวี ติรักษา (ลูกหวาย) 411/24 ซ.วัดรวกสุทธาราม บางขุนเทียน บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-7321-4215 E-mail : Lookwary@hotmail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
38. ด.ญ.กัญญารัตน์ ไกยะฝ่าย (มายด์) 307 บางขุนนนท์29 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1839-5808 E-mail : Mild_1999@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น
39. ด.ญ.ชนญชา พรหมสา ณ สกลนคร (ใบหม่อน) 20/18 ซอยชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-1439-9855 E-mail : Kawee.PR@gmail.com คติ รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน
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ท้าเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
1. ด.ช.อธิษฐ์ เสงี่ยมรักษ์ (แม็ค) จรัญสนิทวงศ์32 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-4938-6713 E-mail maxmaxza55@hotmail.co.th คติ ความพยามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
2. ด.ช.ธิติวุฒิ มโนจิตงาม (ซีเล็ค) 43/2 ซ.บางขุนนนท์24 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4144-7783 E-mail po7788@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
3. ด.ช.สืบต่อ เลื่อมประเสริฐ (ต่อ) จรัญสนิทวงศ์31 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ E-mail bbk_987@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
4. ด.ช.สหรัฐ ดวงลออ (ไท) 18/24 ซ.ฉิมพลี1 ถ.ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-0629-1942 E-mail nong_thai_@hotmail.com คติ เป้าหมายทีไว้พุ่งชน
5. ด.ช.ณัฐภวัต วิไลกุล (เตเต้) 56/14 หมู่ 8 ซ.จรัญสนิทวงศ์35 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร E-mail teteone1@hotmail.com คติ ประจาใจ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
6. ด.ช.กฤษฎาวุฒิ ประชาดา (ก๊อง) 52/6 ซ.บ้านพักรถไฟ4 ถ.รถไฟ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-9014-6693 E-mail kong_mam@thaimail.com คติ ฝันแล้วต้องไปให้ถึง
7. ด.ช.ชณวีร์ เหมะสิขัณฑกะ (กัน) 67/5 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า3 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-4521-9498 E-mail l3al3ygun@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
8. ด.ช.ธนะรัตน์ สุขกิจพงษ์ (เก้า) 64/2 หมู่ 2 ถ.จงถนอม ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร.08-5505-1079 คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
9. ด.ช.นันทวัฒน์ งามยิ่งมาก (ไนท์) 717/34 ถ.อิสรภาพ ซ.พรพิพัฒ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-8019-6811 E-mail nice11@hotmail.co.th คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
10. ด.ช.ปฏิภาณ สุทัศน์ ณ อยุธยา (อาร์ท) 21/79 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-5554-1441 E-mail Love_gop@hotmail.com คติ กระต่ายตื่นตูม
11. ด.ช.ปณิธาน ด้วงตะกั่ว (โอม) 60/190 ซ.วัดลาดปลาดุก ถ.คลองไผ่หนองเพราะงาย จ.นนทบุรี 11110 โทร.08-5032-5445 E-mail kun11223300@hotmail.com คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
12. ด.ช.ภีมพล ส่งคุณฤทธิการ (ภีม) 102/419 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.08-6907-6540 E-mail quiq152@hotmail.com คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
13. ด.ช.มาวิน ยอมอยู่ (อาร์ต) 660/9 ถ.บรมราช ซ.จรัญสนิทวงศ์45 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-4343-7760 E-mail mawinyomyoa2@hotmail.com คติ มีความสุขทุกเมื่อ
14. ด.ช.วายุ สวัสดี (กล้า) 24 ถ.ลานตากฟ้า ซ.สุรา เขตนครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.08-3296-6184 E-mail wov_1234@hotmail.com คติ ทางานให้เสร็จ ฝันให้ไกล
15. ด.ช.วิชานนท์ วิชิตตานนท์ (กิว) 481/858 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4156-1931 E-mail aomhom@hotmail.co.th คติ ความฝันอยู่ที่ไหน ไปให้ถึง
16. ด.ช.ชนากานต์ ควรดารงธรรม (กานต์) 511/662 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-2568-5024 E-mail sasuke1770@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
17. ด.ช.ธัชชัย สุทธิวิวัฒน์ (สมาร์ท) 169 ซ.จรัญสนิทวงศ์13 คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 08-5900-5598 E-mail Smart.2902@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
18. ด.ช.ทศพร ชื่นนอก (ทศ) 48 ถ.สิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.08-0450-4908 E-mail tod.doctor@hotmail.com คติ ถ้าทาสิ่งใด ต้องทาให้สาเร็จ
19. ด.ช.ปองวิชญ์ วิสุทธาจาร (ปอง) 318 ซ.โชติวัฒน์4 เขตบางซื่อ ถ.ประชาชื่น กรุงเทพฯ 10800 โทร.08-5344-2916 E-mail pong.love.c.@hotmail.com คติ ทางานให้เสร็จ
20. ด.ญ.กัลยรัตน์ จิตต์แจ่ม (แตงโม) 119 ซ.ทหารบก กรุงเทพฯ 10200 โทร.08-0616-5772 E-mail molove_red@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
21. ด.ญ.ศุภิสรา วัฒนอริยกิจ (วิว) 93/284 ซ.จรัญสนิทวงศ์25 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-3983-1896 E-mail lovepoolgle@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง ถ้าไม่ถึงก็จงหยุดฝัน
22. ด.ญ.สมิตา วิสัยแสวง (ใบหม่อน) 57/16 ม.13 ซ.สวนผัก29 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-4014-7283 E-mail : bai:mont@hotmail.com คติ กุหลาบยังมีหนาม มะขามยังมีข้อ การเรียนนั้นคือพ่อ ฉันต้องง้อมันต่อไป
23. ด.ญ.โกลัญญา สรหงส์ (รันโกะ) 209/354 ม.บุศรินทร์ ซ.12/1 ถ.ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.08-4908-0800 คติ จงทาวันนี้ให้ดีเพื่อวันข้างหน้า
24. ด.ญ.รวิสรา หลวงตระกูล (มุก) 99/1 หมู่บ้านแลนซีโอ ม.6 ซ.วัดพระเงิน บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140 โทร.0-2925-1327 E-mail elfthailand.13@hotmail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
25. ด.ญ.สุพรรณี หมื่นเอ (มาย) 72/12 หมู่บ้านเพชรงาม ซ.วัดส้มเกลี้ยง เขตบางกรวย จ.นนทบุรี โทร.08-7780-5368 E-mail mind.frind@hotmail.com คติ สิ่งที่เราทานั้นดีหรือไม่
26. ด.ญ.ปภัสรา คาสงค์ (แบม) 273 ม.7 ถ.บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-4234-2207 E-maiil bam1234@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
27. ด.ญ.แพรพัตรา บุตรรักษ์ (มะเมี่ยว) 409 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 101700 โทร.08-7032-7940 E-mail Mameaw_fun@hotmail.com คติ เป็นนายตัวเอง ไม่ชอบเป็นขี้ข้าใคร
28. ด.ญ.ไพลิน เลิศกิตติกุลโยธิน (พิม) 129 ถ.เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-7996-0080 E-mail pailin1101@hotmail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
29. ด.ญ.เมธาวี เทียมสยาม (เนย) 21/79 ถ.พุทธมณฑลสาย1 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-8920-3273 E-mail love_biw002@hotmail.com คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
30. ด.ญ.วิราศินี รัตนบุรม (ป้อน) 159/2 ซ.วัดพระยาทา ถ.อรุณอมรินทร์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-9231-5287คติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
31. ด.ญ.อนัญดา แมงทับ (ปราง) 135/538 ถ.พุทธมณฑลสาย4 แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทร.0-2441-0807 E-mail bookmiki_elf13@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
32. ด.ญ.เอื้อการย์ ชวนเชย (เฟียร์) 119/129 ม.7 หมู่บ้านบิวตี้เฮาส์4 ถ.บางกรวย-จงถนอม แขวงมหาสวัสดิ์ เขตบางกรวย นนทบุรี 11130 โทร.08-1619-5816 E-mail Maccy-ss501@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
33. ด.ญ.พนิตตา พลับจุ้ย (ฟ้า) 143/3 ซ.วัดบางไกรใน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.08-5989-6115 E-mail panita-fa@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
34. ด.ญ.ศศิภา สุขอุ้ม (พิ้งค์) 264/66 ส.น.บางยี่ขัน ซ.วัดดาวดึง บางพลัด บางยี่ขัน กรุงเทพฯ 10700 โทร.09-8969-1843 E-mail Sasipink@gmail.com คติ ถึงเสียยังไงก็อย่าทาร้ายตัวเอง
35. ด.ญ.บุญปรียา ดัดเดช (มายด์) 261/201 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.0-2866-5487 คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
36. ด.ญ.พงศ์พัชรา พจนา (พริก) 41 ถ.พุทธมณฑลสาย1 ซ.7 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร.08-7067-9214 E-mail pik1234@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
37. ด.ญ.จิตฤดี ซื่อตรง (ฟ้าใส) 258/122 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-9778-4221 E-mail fasialove@hotmail.com คติ ความสาเร็จอยู่แค่เอื้อม
38. ด.ญ.ยุคนธร มันทนานุชาติ (ตุน) 72/104 ซ.17 ม.7 ถ.บรมราชชนนี68 ศาลาธรรม ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-6016-8442 E-mail Yukonto@hotmail.co.th คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
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ท้าเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
1. ด.ช. นิติธร นพคุณ (ท็อป) 106/83 ซอยวัดโพธิ์เรียง ถนนจรัญสนิทงศ 18 โทร. 08-3715-3617 E-mail : thglados@hotmail.com คติ ทุกปัญหา มีทางแก้ไข
2. ด.ช.มนัสวิน วรรณแจ่ม (ฟร้องค์) 1/23 หมู่บ้างเฟื้องฟ้า 1 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 08-4654-0313 E-mail : frong92@hotmail.com คติ หกล้มคุกคลานก็ต้องสู้ต่อไป
3. ด.ช.ศุภณัฐ หลีสุวรรณ (เกียร์) 32/21 ซอย 8 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 08-3197-1612 E-mail : grearzar@hotmail.com คติ ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ มาจากความพยายามที่ใหญ่ยิ่ง
4. ด.ช.จิรศักดิ์ ปั้นจา (เซฟ) ซอย เทพสิรินนนท์ นนทบุรี โทร. 08-1486-2339 E-mail : safezii_44@hotmail.com คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
5. ด.ช.กรเทพ ดวงกลาง (ยีน) 10/37 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร.08-8073-4937 E-mail gene_63_5@hotmail.com คติ ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
6. ด.ช.กิตติวัชร บุญเพียร (ดุ๊ก) 41/14 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.08-6616-7789 E-mail dukduk2000@hotmail.com คติ จงกล้าในสิ่งที่ถูก
7. ด.ช. เจษฎากร เจียมจิตร์ (วิน) 106 บางพลัด จรัญฯ 66 แยกสิบ กรุงเทพฯ โทร.08-9252-2904 E-mail tawin-ucanseeme@hotmail.com คติ จงเดินหน้าต่อไป
8. ด.ช.ชยุตพงศ์ แดงเรือง (ไอซ์) ซอยวัดพระยะทา ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-1362-9708 E-mail ch03_8@thaimail.com คติ มีจิตใจใฝ่เรียนรู้
9. ด.ช.ธนาวุฒิ สูงกาเนิด (ท็อป) 474/1 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-1629-2550 E-mail top_474-2@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
10. ด.ช. นันทภพ รักษาพล (ต้นตาล) 346 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1632-5403 E-mail nantapobt@hotmail.com คติ จะเหนื่อยจะล้มยังไงก็ต้องสู้
11. ด.ช.พชร เจริญอ่อน (เฟิร์ส) 95/441 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4774-6594 คติ จงสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้
12. ด.ช.ภูมิพัทร์ กีรติวิทโยฬส (ภูมิ) 73/7 ซอยอรุณอมรินทร์ 20 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-1682-7833 E-mail po63_12@thaimail.com คติ ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน
13. ด.ช.ภูริช พินิจนิยม (ภู) 21/11 ถนนชัพพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-9477-2761 E-mail poohrij@live.com คติ ความคิดไม่ได้มีแค่แง่มุมเดียว
14. ด.ช.วราวิชญ์ ทุบพุ่ม (กอล์ฟ) 79 ถ.บางกอกน้อย ซ.บางขุนนนท์ 25 แขวงบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โทร.08-1563-1411 คติ ไม่ได้คบคนที่หน้าตา แต่พร้อมจะชราไปด้วยกัน
15. ด.ช.ศุภกร เพ็งฉิม (อาร์ท) 52/1 หมู่ 14 ซอยบางพรม 46 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-7704-2341 E-mail artkhon@live.com คติ จงลุกขึ้นสู้ต่อไป หากยังไม่ตาย
16. ด.ช.ธัชชัย นิงสานนท์ (กาย) 45 แขวงบางกอก ซอยวัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-1252-3311 E-mail kry_ice@hotmail.com คติ จงอดทุนทุกเมื่อ
17. ด.ช.ทวีวัฒน์ บัวแก้ว (เพชร) 613 ซอยเพชรเกษม53 แขวงหลักสอง เขตบางแค 10160โทร.08-1342-5250 คติ มีปัญหาใหญ่ต้องอดทน
18. ด.ญ.ชนัญชิดา นนทรี (ชมพู่) 567/11 ถ.พรานนก บ้างช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5996-1035 E-mail chananchida_boss@hotmail.com คติ น้าตาคือบทเรียนที่ดี
19. ด.ญ.นุชจรีย์ แก้วมณี (มาย) 791 วัดใหม่ยายมอญ บ้านช่างหล่อ บองกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-2688-0821 คติ อยากเก่งไทยต้องฝึกเขียน อยากเก่งวิชาการต้องฝึกใจ
20. ด.ญ.เพียงรวี ทองสุก (เพียง) 1032/9 ซ.สินสมุทร แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ. 10700 โทร.08-5516-9492 E-mail peang2542@hotmail.com คติ สิ่งที่สวยงามที่สุด คืออนาคตที่ดี
21. ด.ญ.วนิตสิริ วรสรวง (ซาร่า) 499/35 ถ.พรานนก ซ.ตรอกข้าวเม่า บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-9455-0847 E-mail 00_sara_00@hotmail.com คติ nobody perfect
22. ด.ญ.ชามิล สุดเสริฐสัน (มิล) 146/1 ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-2551-7108 E-mail chamil27@146thaimail.com คติ ความพยายามนามาสู่ความสาเร็จ
23. ด.ญ.ปานวาด เกตุคุ้มภัย (พิ้งค์) 6 หมู่ 5 ถ.เทอดพระเกียติ ซ.เทอดพระเกียติ 4 ธนากร 4 ต.วัดชะลอ อ. บางกรวย นนทบุรีโทร.08-6008-3413 E-mail pink_panvat@yahoo.com คติ ความสาเร็จจะนาไปสู่ชัยชนะ
24. ด.ญ.สิริพร ใหญ่ดี (หลิว) 51/15 ถ.จรญสนิทวงศ์ ซ.บ้านบุ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-7216-7340 E-mail maw.p.n-24895@hotmail.com คติ ชีวิตต้องรู้กับคาว่าแพ้ชนะ
25. ด.ญ.เบญจรัตน์ มหาชนานุสรณ์ (โอ๊ะโอ) เจริญนคร ซ.42 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร.08-8967-6284 E-mail oa_0123@hotmail.com
คติ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น
26. ด.ญ.พิมพ์นภา มิคะวัตร์ (พิมพ์) 549/30 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5156-9105 E-mail pimnapa_2543@hotmail.com คติ คบคนดีพาไปหาดี
27. ด.ญ.กุลนรรฐ จันทร์ศรี (แนท) วัดใหม่ยายมอญ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4134-0932 E-mail nat25561@hotmail.com คติ อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้อนขยัน
28. ด.ญ.พรสราพรรณ วชิรพุทธคุณ (บีกิน) 675/8 ซ.จรัญฯ 43 ถ.จรัญฯ กทม. 10700 โทร.08-5907-1498 E-mail begin_28@hotmail.com คติ แพ้ซะให้เป็นบทเรียน
29. ด.ญ.พิมพ์กมล รัตนะโสภณชัย (แพนเตอร์) 95/203 ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-2983-1550 E-mail panzii-nalove@hotmail.com คติ You are dispiration
30. ด.ญ.ศรินธร ชัยบอลล์ (แน็ท) 189/424 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1551-8217 E-mail natte43@hotmail.com คติ If you can dream it, you can do it.
31. ด.ญ.สุกัญญา เกตุกรรณ์ (ปูเป้) 16/219 หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม โทร.08-3719-8953 E-mail paezii-nalove@hotmail.com คติ เธอคือแรงบันดาลใจ
32. ด.ญ.อัญคณางค์ เลิศเลอพงศ์ (อุ้ม) 367/43 ถ.จรัญฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีวิชัย แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-7798-5140 E-mail aoraummer.aut@hotmail.com
คติ ชีวิตต้องดูกันยาว ๆ
33. ด.ญ.ศรสวรรค์ หนักแน่น (ต่าย) 437 หมู่ที่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.08-3600-3639 E-mail sonsawna26@hotmail.com คติ อยากได้เกรดดีต้องมีปัญญา
34. ด.ญ.ปภาวี จันทร์เรือง (เอิน) 120/5 หมู่ 7 หมู่บ้านพระปิ่น 2 ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.08-6972-0201 E-mail aerng_j@hotmail.com คติ ความรู้คือแสงสว่างที่จะนาทางชีวิต
35. ด.ญ.ชลิดา กิจคงชีพ (น้าเต้า) 223/10 ซ.จริญฯ22 ถ.จรัญฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-2589-0734 E-mail bodlc_1001@hotmail.com คติ คบคนดี อยู่ในถิ่นดี
36. ด.ญ.กิตติยาภรณ์ สระแก้ว (แตงกวา) 1078/191 ถ.พรานนก ซ.สุดสาคร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-4881-8891 คติ ไม่เก่งไม่เป็นไรขอแค่ตั้งใจก็พอ
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ท้าเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
1. ด.ช.ธนกฤต ปรีดิขนิษฐ (เนม) 543/12 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-6040-1217 คติ อดีตไม่สาคัญทาวันนี้ให้ดีที่สุด
2. ด.ช.สุปวีณ์ ชัยจันทร์ดี (ปาร์ค) 85/127 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ E-mail parkza22@hotmail.com คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
3. ด.ช.ภูมินทร์ คุ้มกัน (ตัน้ ) 541/109 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 08-7229-5928 คติ ทาทุก ๆ วันให้ดีที่สุดในโลก
4. ด.ช.สุทธิพงศ์ เอี่ยมสะอาด (กอล์ฟ) 8/9 เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.0-2808-1216 คติ ชีวิตคือการเรียนรู้มุ่งสู่ในวันข้างหน้า
5. ด.ช.อภิสิทธิ์ หาญสิทธิ์ (โดนัท) 54/1 หมุ่ 11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.08-8014-2451 E-mail nat_nane@hotmail.com คติ อดีตไม่สาคัญทาวันนี้ให้ดีที่สุด
6. ด.ช.ธนไชย ศรีสังข์งาม (แตม) 465/1 จรัญสนิทวงศ์37 เขตบางขุนศร กรุงเทพฯ โทร.08-7107-1375 คติ ทาปัจจุบันให้ดีที่สุด
7. ด.ช.ณัฐนันท์ สายยางหล่อ (หนุ่ยอ้วน) 97/6 หมู่ 3 ซ.วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี E-mail Touy_ja_ja2012@hotmail.com คติ กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน
8. ด.ช.ภาคภูมิ สุนกาเนิด (อาร์ท) 22/1 หมู่ 16 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.08-6525-9436 E-mail art1999@msn.com คติ ไม่มีอะไรยากเกินไป หากเราคิดว่าทาได้
9. ด.ช.กิตติธัช ทับทิมเทศ (ปราย) 253/34 บางขุนนนท์29 แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-0241-4999 E-mail pacifix99@hotmail.com คติ ความสุขเกิดจากการกระทา
10. ด.ช.จิระวิน ประชิตครบุรี (หมวด) 11/40 ม.10 ซ.บางพรหม4 แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร.08-5849-1181 E-mail j64_10@thaimail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
11. ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ (นัท) 286/2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ซ.วัดสังกระจาย โทร.08-2334-3096 E-mail pinut008@hotmail.co.th คติ ความสาเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม
12. ด.ช.ณัฐภัทร กลีบบัว (กาย) 544/4 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ E-mail pure_love_in_my_hert@hotmail.com คติ ถึงแม้จะเก่งแต่กายเก่งกว่า
13. ด.ช.ติณณภพ สุนทรพัฒน์ (ดิว) 387/7 จรัญสนิทวงศ์27 กรุงเทพฯ โทร.08-4692-2013 E-mail thaphra_dew@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
14. ด.ช.ธิปไตย สลางสิงห์ (เบส) 37/132 มณฑล5 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โทร.08-7902-6658 E-mail bassgag@hotmail.com คติ ในคาโกหกมีความจริงเสมอ
15. ด.ช.นพเก้า เครือวัลย์ (เก้า) 4/3 แขวงอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2424-3827 E-mail kaozaza41@hotmail.com คติ ไปเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก
16. ด.ช.วราวิชญ์ ปานมาส (โจโจ้) 46/1274 ซ.34 หมู่5 หมู่บ้านพฤกษา3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.08-1659-7091 E-mail jojo_ad91@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
17. ด.ช.อภิชาติ ไชยรัตน์ (ท็อป) 306 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.67 บางพลัด บางกอกน้อยกรุงเทพฯโทร.08-6899-6910 E-mail doydig12345@hotmail.com คติ ไปให้ไกล ใจถึงฝัน
18. ด.ช.ต้นสัก อุตสาหะ (ต้น) 4/140 หมู่บ้านกาญจนาลักษณ์3 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.08-6867-8775 คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
19. ด.ญ.กุลสตรี ยอดเกวียน (เอิร์น) 130/18 ถ.พรานนก ซ.วัดยางสุทธาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4012-6030 E-mail aen_2554@hotmail.com คติ ความซื่อสัตย์เป็นบ่อเกิดของความดี
20. ด.ญ.คณัฐฌา ช่วยนวล (แอม) 281/126 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-6750-8938 คติ ความสาเร็จอยู่ไม่ไกลเกินฝัน
21. ด.ญ. สุพิชฌาย์ นฤนะ (นาย) 74/188 ม.บ้านตะวันงาม ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.08-6784-1214 E-mail sopitcha_nine@hotmail.com คติ เอื้อมมือไปให้สุด จนถึงจุดที่ฝัน
22. ด.ญ.อรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์ (นุช) 70/5 แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-7454-5251 คติ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น
23. ด.ญ.ณัชชา ตั้งในธรรมกมล (มายด์) 398/5 ซ.ตรอกกระจก ถ.อิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-0443-3532 E-mail n64_23@thaimail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
24. ด.ญ.พลอยพิชญ์ สุขีประเสริฐ (พลอย) 982/7 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 08-4931-5620 คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
25. ด.ญ.อภิชญา ชีววัชรไพบูลย์ (เพชร) 541/58 ซ.จริญสนิทวงศ์37 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-8635-3015 E-mail petch.2000.@hotmail.com คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
26. ด.ญ.ชนนิกานต์ อังก์สุวรรณศร (เจนนี่) 86 ซ.วัดอัมพวา(จรัญสนิทวงศ์22) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร.08-3166-6444 E-mail janny2543@hotmail.com
คติ เชื่อและศรัทธาในตัวเอง มุ่งมั่นไปดั่งฝัน
27. ด.ญ.ณัฐกานต์ ยิ้มวิไล (อุ้ม) 15/12 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.08-5516-7639 E-mail Oum26082542@hotmail.com คติ อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งยังไม่พยายาม และอย่าพึ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่ม
28. ด.ญ.ณัฐพร มาศภูมิ (เบนซ์) 195/1 ซ.วัดอัมพวา (จรัญสนิทวงศ์22) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-3800-4120 E-mail benz412@hotmail.com คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
29. ด.ญ.พรจิรา แจ่มใส (ตังเม) 768/2 จรัญสนิทวงศ์13 พาณิชธน18 โทร.08-4670-2640 E-mail tankmae_T_T@hotmail.com คติ เรื่องเรียนไม่ใช่เรื่องยากแค่คิดอยากจะเรียน
30. ด.ญ.นลพรรณ เจือจันทร์หอม (ยุ้ย) 30/5 หมู่3 แขวงอรุณอมรินทร์ บางกอกน้อยกรุงเทพฯ โทร.08-8942-9105 E-mail y64_30@thaimail.com คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
31. ด.ญ.วรัญญา สุสุนทร (แอม) 999/140 หมู่ เศรษฐกิจ ถ.เพชรเกษม เขตบางแค โทร.08-8891-2412 E-mail am_waranya@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
32. ด.ญ.วีระวรรณ พหลยุทธ (อิ้งค์) ถ.พระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร.08-7505-5608 E-mail ink_613@hotmail.com คติ ความดีก็เหมือนกางเกงใน มีไว้แต่ไม่โชว์
33. ด.ญ.อพรรณตรี แถลงดี (ปุ๊ก) 58/2 อิสรภาพ 35 โทร.08-3904-8521 คติ ฝันอะไรไปให้ถึง
34. ด.ญ. ณัฐธิณี ยุรยาตร์ (เนย) ถ.จรัญสนิทวงศ์37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-0223-3527E-mail noonaey@windowslive.com คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
35. ด.ญ. สุรัสสา พงษ์ไพบูลย์ (นุ่น) 481/14 จรัญสนิทวงศ์37 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-9441-2138 คติ เก่งหรือไม่เก่งขอให้ตั้งใจเรียน
36. ด.ญ. ธิติพร คาสาลิกา (แตงโม) 36/581 ซ.9 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.08-5825-0096 E-mail t64_36@thaimail.com คติ รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน
37. ด.ญ. ณัฐธิดา สุนทรศักดิ์ (นัท) จรัญสนิทวงศ์13 ถ.บางแวก โทร.08-3841-6173 คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
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ท้าเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
1. ด.ช.ธนัช โสรัตน์ (นัด) หอพักสุวิมล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 คติ ฝันให้ไกลไปให้ถึง
2. ด.ช.วงศธร พฤกษ์พรชัยกุล (พีท) 11/52 ซ.อิมอัมพร ถ.ราชพฤกษ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4143-9014 E-mail Pete-pete@hotmail.com คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
3. ด.ช.นนทวัฒน์ ฉิมวัย (เนม) 705/4 ซ.สุดสาคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-3607-1688 E-mail nameza_19@hotmail.com คติ ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
4. ด.ช.พรหมธวัช จันทรคุปต์ (ไฟว์) 788/783 ซ.จรัญสนิทวงศ์53 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4422-6651 E-mail pom191123@hotmail.com คติ เดินหน้าเผชิญกับทุกสิ่ง
5. ด.ช.ยุทธพร จันทร์รัศมี (โอม) 65/7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5825-5365 E-mail Themongkaiza@hotmail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
6. ด.ช.รัฐพล อรรถาโภชน์ (โบ๊ท) 129/169 ม.ดรีมเพลส ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.08-1771-1848 E-mail 15062514@sanook.com คติ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทา
7. ด.ช.กมล วงศ์ศรีคาไชย (เจ) 233 ถ.จรัญสนิทวงศ์1 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.08-6885-1200 E-mail jasdfgh987@hotmail.com คติ ปัญญามีได้เพราะคิด
8. ด.ช.กรวิชญ์ รัตนทัศนีย์ (กร) 448/8 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.08-0080-6426 E-mail kornloveyou@hotmail.com คติ ความเร็วคือสิ่งที่ดี
9. ด.ช.กฤตนันท์ ไชยเดช (ไนท์) 113/4 ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 E-mail knightza1450@hotmail.com คติ รักไม่ยุ่ง รุ่งแต่งาน
10. ด.ช.กฤษพงษ์ รัตนรังสิกุล ( กอไผ่) 11/120 ซ.พระปิ่น23 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ คติ รู้จักพอเพียง
11. ด.ช.ณัฐวุฒิ รุ่งสว่าง (ฟลุ๊ก) 248/119 ซ.สุดสาคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-4448-2991 คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
12. ด.ช.ทวี วารีวนิช (ป๊อป) 287/10 ถ.เทอดไท ซ.เพชรเกษม23 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร.08-0511-8115 E-mail Tawee-12@hotmail.com คติ ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
13. ด.ช.นฤเบศร ใจสมัคร (กาย) 948 ถ.อรุณอมรินทร์ ซ.อรุณอมรินทร์30 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5443-9779E-mail Skykick09@gmail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
14. ด.ช.ปฏิภาณ จึงเฟื่องฟูศิลป์ (จูเนียร์) 219 ถ.แก้วเงินทอง ซ.จรัญสนิทวงศ์35 คลองชักพระ กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-9503-0399E-mail niar55@hotmail.com คติ ทาทุกสิ่งให้ดีที่สุด
15. ด.ช.ราเมธ ธนเศรษฐ (หมี) บ้านพักพนักงานรถไฟ 60/4ข ซ.4 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช โทร.08-3906-9238 E-mail ramet295@hotmail.com คติ ถึงแพ้แต่ก็สู้ครับ
16. ด.ช.อัษฎากรณ์ ติรณะรัต (อัต) 2189 ถ.อรุณอมรินทร์ ซ.อรุณอมรินทร์57 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1406-7676E-mail Autty555@hotmail.com
คติ อดีตไม่สาคัญ ปัจจุบันทาให้ดีที่สุดก็พอ
17. ด.ช.กิตติพงษ์ เนตรนิยม (ดรีม) 31/130 ถ. บางขุนนนท์ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 08-3426-5937 E-mail dream-zaa1999@hotmail.com คติ ระบายสีคือชีวิต เอาความคิดเป็นปัญญา
18. ด.ช.กอบเพชร ธนะบุญกอง (กัฟ) 411/38 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.83 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5356-2898 E-mail vanxo_war@hotmail.com คติ อนาคตอยู่ที่มือเรา
19. ด.ช.หัสวรรษ ยามมีสิน (ฟลุ๊ค) 31/43 ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-6042-7810 E-mail Arasin1555@hotmail.com คติ คิดมีสติ มีสติก่อนสตาร์ท
20. ด.ญ.นาวาตรี กันเสือ (วิว) 663 แฟลตทหารเรืออาคาร4 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 910600 โทร.08-5159-4225 E-mail Nonvivi12@hotmail.com คติ ลาบากวันนี้ สบายวันหน้า
21. ด.ญ.ภัณฑิรา กิจวาส (พลอย) 421-56 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.33 เขตบางกอกน้อย โทร.08-8227-4189 E-mail Ploy-lovemom@hotmail.com คติ ถึงจะแพ้แต่ก็สู้
22. ด.ญ.จิณณ์จุฑา ผาสุข (แป้ง) 44/172 หมู่ 1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10130 โทร.08-7042-0673 E-mail jinjuta-pang@hotmail.com
คติ ถ้าบอกว่าทาไม่ได้ เท่ากับว่ายังไม่ได้ลงมือทา
23. ด.ญ.ธัญชนก สง่าเมือง (พลอย) 29/6 ซ.ชัยพฤกษ์10 แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.08-2491-0761 E-mail babyploy_nanew@hotmail.com คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
24. ด.ญ.สรินยา แก้วประชุม (เกด) 169/24 ถ.สวนผัก ซ.32 หมู่บ้านดรีมทาวน์ เขตบางกรวย นนทบุรีโทร.08-9067-7608 E-mail gadradyfist_124@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
25. ด.ญ.ศุภาพร นาคธน (แนน) 1077 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5517-4657 E-mail Su65_25@thaimail.com คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
26. ด.ญ.พิชญาภา วีระสะ (ใบเฟิร์น) 234/179 ซ.อิ่มอัมพรซอย5 ถ.วิรุษราษฏร์ อ.กระทุ่มเบน ต.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร 14300 โทร.08-3963-9160E-mail Baifern6526@hotmail.com คติ ทาวันนี้ให้ดีที่สุด
27. ด.ญ.ศุภกานต์ กลิ่นเสือ (ปลื้ม) 50/1977 หมู่บ้านพฤกษา3 ซ.78 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.08-0558-6038 E-mail feaum27-65@hotmail.com คติ สักวันต้องเป็นวันของเรา
28. ด.ญ.กนกพร คงลิ้ม (เฟิร์น) 47/479 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.08-1487-2715 E-mail fern_1470@hotmail.com คติ มีความฝันให้ไกล
29. ด.ญ.กัญญาภัค อ่วมอุ่ม (นิว) 350 ซ.วัดครุฑ9 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700โทร.08-6625-6508 E-mail buab-5@hotmail.com คติ เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
30. ด.ญ.ปภัสสร เพชรฤกษ์ (มิ้นต์) 452/3 ซ.จรัญสนิทวงศ์32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.08-6025-0902E-mail pa65_30@thaimail.com คติ คิดดีมีปัญญา
31. ด.ญ.ปุณณธีต์ ธรรมานุสาร (มีน) 675/97 ซ.จรัญสนิทวศ์43 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-2596-2829E-mail meen_poonnati@hotmail.com คติ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
32. ด.ญ.มณีพร ทองเฟื่อง (อุ้ม) 261/159 ซ.จรัญสนิทวศ์29/1 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-0325-4658E-mail noo_aum_jaa@hotmail.com คติ วันข้างหน้าย่อมดีกว่าเสมอ
33. ด.ญ.อภิญญา ไชยรัตน์ (ทิพย์) 306 ซ.จรัญสนิทวศ์67 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-1713-4223E-mail tipapinya@hotmail.com คติ ฝันของเราควรทาให้สาเร็จ
34. ด.ญ. วริษา ใยมณี (ปริ๊น) 161/393 ซ.จรัญสนิทวศ์27 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-5907-7002 E-mail war65-34@thaimail.com คติ ลาบากวันนี้จะดีในวันหน้า
35. ด.ญ. ชัญญานุช พรผล (มินต์) 19 ซ.อัสสัมชัญ21 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10700 โทร.08-2706-9836 E-mail mint-191@hotmail.com คติ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
36. ด.ญ. ปานจิตร หมั่นผดุง (โม) 142/53 ฒ.11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 08-2067-3780 E-mail mo_panjit@hotmail.com คติ สู้เพื่อฝันกับวันของเรา
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ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

36- -

โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปีการศึกษา 2554

ค่ายธรรมศึกษา
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วันสาคัญทางศาสนา

ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

39- -

โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปีการศึกษา 2554

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
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ใครเป็นใคร จากันได้หรือ
เปล่า...

ง่วงจริง ๆ เล้ย...
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เต้น ๆ ๆ ...
ดาวโรงเรียน...

พับถุงได้กี่ร้อย
ใบแล้วจ๊ะเด็ก ๆ

ทนฟังหนูหน่อยนะคะ

ผลงานของหนู
ทาเนียบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

42- -

โรงเรียนวัดอมรินทราราม ปีการศึกษา 2554

บริษัท โรงงานสมุดแสงฟ้า จากัด
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ่านตัวแทนทั่วประเทศ สมุดสาเร็จรูป สมุดพิมพ์ตรา
โรงเรียน กระดาษถ่ายเอกสาร การ์ดสี แบงค์สี กระดาษฟุลสแก๊บ ตรารถ
ลาก ตราไก่ สมุดบัญชี สมุดรายงาน สมุดฉีก ตราไก่ กระดาษโรเนียวปรู๊ฟ
และปอนด์ กระดาษรีมใหญ่ทุกชนิด

Saeng Fah Factory Co.,Ltd.
1227 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.0-2801-3940-5
แฟกซ์ 0-2801-3864

สวย หล่อ เท่ แบรนด์เนมไทย
บางลาพู ถนนพระสุเมรุ 0-2282-5945
วงเวียนใหญ่ มุมถนนประชาธิปก 0-2466-9683
ตรอกจันทน์ ตรอกจันทน์ สะพาน 3 0-2676-2536
บางแค ข้างบ้านพักคนชรา 0-2804-6577

และตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ
บริษัท สมอทองการ์เมนท์ จากัด 368 ซ.บางแค 3 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
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โรงเรียนวัดอมรินทราราม
566/1 ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
website : http://amarin.ac.th
E-mail : amarin_school@hotmail.com
โทร : 0 2411-3017
โทรสาร : 0 2411-3017

