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ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ ฉบับเดอืนธันวาคม ๒๕๕๕  

                         โรงเรียนวัดอมรนิทราราม สพป.กทม 
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช  บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
Website : http://www.amarin.ac.th 
E-mail  :  amarin_school@hotmail.com 

  กิจกรรมเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 
* ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   - สอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท  เอก  
* ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันพ่อแห่งชาติ  
* ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรม Day Camp  ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๑  
* ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี    
      สุขภาพดี” นักเรียนช้ัน ป.๔ 
* ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรม Day Camp  ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๓  
* ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรม Day Camp  ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๒ 
* ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี  
      สุขภาพดี” นักเรียนช้ันอนุบาล  
* ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี     
      สุขภาพดี” นักเรียนช้ัน ป.๓ 
* ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   - ประชุมผู้ปกครองอนุบาล  
* ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
   -  กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

“เศรษฐกิจพอเพียง... จะท าความเจริญให้แก่ประเทศได้   
แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน  

ต้องไม่พูดมาก  ต้องไม่ทะเลาะกัน  ถ้าท าโดยเข้าใจกัน  
 เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...” 

 
                   พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว                      
                 พระราชทาน  ณ  วันท่ี  ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑  

         เด็กซนเป็นลิง...อย่านิ่งนอนใจ 
         คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจมี
ค าถามในใจว่า ลูกของเราเป็นเด็กซนตามวัยหรือซน
สมาธิส้ัน  วันนี้เรามีวิธีการสังเกตลักษณะส าคัญ ๓ อย่าง
ดังนี ้
   ๑. อาการขาดสมาธิ เด็กจะมีลักษณะวอกแวกง่าย 
ขาดความต้ังใจในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบ้าน 
ไม่ฟังเวลาพูดด้วย เวลาส่ังให้เด็กท าอะไรเด็กมักจะลืม
ท าหรือท าครึ่งๆ กลางๆ  มีเหม่อลอย ฝันกลางวัน  
ท างานไม่เสร็จ งานมักจะตกๆหล่นๆ ข้ีลืม  
   ๒. อาการซน เด็กจะมีอาการซน อยู่ไม่สุข ยุกยิก
ตลอดเวลา นั่งนิ่งๆ ไม่ค่อยได้ ต้องลุกเดิน หรือขยับตัว
ไปมาชอบปีนป่าย เล่นผาดโผน มักประสบอุบัติเหตุ
บ่อยๆ จากความซน พูดมาก พูดไม่หยุด ชอบแกล้งหรือ
แหย่เด็กอื่น 
   ๓. อาการหุนหันพลันแล่น เด็กมักมีอาการวู่วาม     
ใจร้อน หุนหันพลันแล่น ท าอะไรเร็วไม่คิดหน้าคิดหลัง  
ซุ่มซ่าม ท าข้าวของแตกหักเสียหาย รอคอยอะไรไม่ได้  
ชอบพูดแทรกเวลาท่ีคนอื่นก าลังคุยกันอยู่ 
    ถ้าหากคุณครูหรือพ่อแม่ก าลังสงสัยว่าลูกมีลักษณะ
ซนสมาธิส้ัน หมอแนะน าให้รีบพาเด็กมาปรึกษา เพื่อ
ช่วยดูแลรักษาให้เด็กเรียนได้ตามความสามารถและ    
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ตามมาในอนาคต 
ที่มา : พญ. ถิรพร ตั้งจิตติพร   
แพทย์ประจ าบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลศิริราช 



                           สรุปผลการแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรม คร้ังท่ี ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ระดบัปฐมวัย 
- เหรียญทอง อันดับ ๓ การเล่านิทานประกอบส่ือ 
ได้แก่  ด.ญ.ณิชกุล     ชุ่มศิริ อ.๒/๑   
- เหรียญทอง   การปั้นดินน้ ามัน  
 ด.ช.อาภากร  อาภาพงศ์ภัทร ด.ช.สหรัฐ  นาคประสงค์     
และด.ญ.สิริยาภรณ์  ฟุ้งพันธ์ประเสริฐ  อ.๒/๑   
- เหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด ปะ 
กระดาษ  
 ระดับประถมศึกษา 
 ๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- เหรียญทอง   เรียงความและคัดลายมือ  
 ด.ญ.อภิญญา  แก่นแก้ว ป.๖/๒  
- เหรียญทอง  แต่งบทร้อยกรอง(กลอนส่ี)  
ด.ช.นิพิฐพนธ์   นราวิชญ์วิรุฬห์ ป.๖/๕  และ  
ด.ญ.ณิชารีย์   ชีวจิตต์วรกุล ป.๖/๒  
- เหรียญเงิน อ่านออกเสียงและจับใจความส าคัญ  
- เหรียญเงิน  ท่องอาขยานท านองเสนาะ           

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- เหรียญเงิน  โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖  
เด็กชายอัครวัฒน์  เทพนวล, เด็กชายนวภูมิ  เข่งเงิน  
 และ เด็กชายคมชาญ  จันทร์ศิริ ป.๖  
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
 - รางวัลชมเชย  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖  
 ด.ช.วุฒิพงศ์   วงศ์ศรีเทพ  ด.ญ.อรจิรา  แก้วเจริญ   
และ ด.ช. พุทธิชัย  หล่อฉัตรนพคุณ ป.๖         

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร  ป.๔ - ๖  
- เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ป.๔ - ๖  

- เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน 
- เหรียญเงิน   กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  
  พานพุ่มสักการะ  ป.๔ - ๖  

- เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันอาหารจานเดียว   
   (ประเภทเส้น)  ป.๔ - ๖  
- เหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
  E-book  ป.๔ - ๖  
- เหรียญเงิน   กิจกรรมการวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก  ป. ๑ - ๓ 
- เหรียญเงิน  กิจกรรมการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation)  ป.๔ - ๖  
- เหรียญทองแดง  กิจกรรมการสร้างเว็บเพจประเภท  
Web Editor  ป.๔ - ๖  

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย  ระดับช้ัน ป.๑-๓  
ด.ช.ก้องภพ  เกิดพืชน์, ด.ญ.กัณณภัทร  ทองสุข   ป.๓/๒  
- เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  ระดับช้ัน ป.๔-๖  
ด.ช.รังสรรค์  เล็กสุนทร, ด.ญ.วิการดา เทียนธรรมชาติ  ป.๖/๔  
 - เหรียญทอง  เล่านิทานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๑-๓ 
ด.ญ.ศุภกานต์  ประกอบผล ป.๓  
- เหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม  ระดับช้ัน ป.๑-๓ 
- เหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม  ระดับช้ัน ป.๔-๖ 
- เหรียญเงิน  โครงงานคุณธรรม ป.๔-๖ 
- เหรียญเงิน  กิจกรรมภาพยนตร์ส้ัน  ระดับช้ัน ป.๑-๖ 
- เหรียญทองแดง  เล่านิทานคุณธรรม  ระดับช้ัน ป.๔-๖ 
ด.ช.อัครวัฒน์  เทพนวล ป.๖/๔  
- เหรียญเงิน  สวดมนต์แปล ระดับช้ัน ป.๑-๖ 
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 - เหรียญทอง แอโรบิกประเภททีม ป.๑-๖ 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
 - เหรียญทอง  กิจกรรม Multi  skill  competition   
  เด็กชายคมสัน  คงวงศ์สุภัค ป.๖ 
- เหรียญเงิน   กิจกรรม Story  telling  ป.๔ - ๖  
- เหรียญทองแดง กิจกรรม Speech   ป.๔ - ๖  
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
    (ทัศนศิลป์)  
-  เหรียญเงิน   กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ป.๔ - ๖  

-  เหรียญเงิน   กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ป.๔ - ๖  

      (ทัศนศิลป์)  
- เหรียญทอง  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ป. ๑- ๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง 
และภาคตะวันออก คร้ังที่ ๖๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
                การแปรรูปอาหาร ป. ๔- ๖ 
 ตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ตัวแทนนักเรียน  
 ๑. ด.ญ. อธิชา  สิงหนาท  ป. ๖/๒ 
 ๒. ด.ญ. กัญญารัตน์  สุขจิตต์ ป. ๖/๒ 
 ๓. ด.ญ. พลอยกมล  สุขแย้ม ป. ๖/๒ 
มี รองฯจรัญญา  สุวรรณเตมีย์ และครูนิทรา ฉิ่นไพศาล 
น านักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขัน 


