
 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  

ผลการแข่งขันความสามารถนักเรียน 
งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
    โรงเรียนวัดอมรินทราราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
จ านวน ๗ รายการดังน้ี 
     ๑. การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย  ได้แก่ 
           ๑) ด.ญ.วราภรณ์  แหวนวงษ์     ชั้นอนุบาล ๒/๑ 
     ๒. การแข่งขันโครงงานคณิต ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ได้แก่ 
         ๑) ด.ญ.ธนภรณ์  จอมจินดารัตน์ ชั้น ป.๖/๒ 
 ๒) ด.ญ.นรมน     ติ่งต้อย         ชั้น ป.๖/๓ 
 ๓) ด.ช.ภาสวิชญ์  ตรีรัตน์ทวีชัย  ชั้น ป.๖/๓ 
     ๓. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ได้แก่ 
 ๑) ด.ช.ชลสิฒภ์   ชินวรากร      ชั้น ป.๖/๑ 
 ๒) ด.ญ.เบญจทิพย์  สุขุมพานิช  ชั้น ป.๖/๔ 
 ๓) ด.ญ.ธาริณี      ฉ่ าชื่น  ชั้น ป.๖/๕ 
     ๔. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ได้แก่ 
 ๑) ด.ช.จักราวุธ    โตบัณฑิต     ชั้น ป.๓/๒ 
 ๒) ด.ญ.สวรส       นิลยอง        ชั้น ป.๓/๔ 
     ๕. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz)  
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ได้แก่ 
 ๑) ด.ช.ตนุภัทร    รัชตวิทย      ชั้น ป.๕/๑ 
 ๒) ด.ญ.ภูษณิศา   เพตรา        ชั้น ป.๕/๕ 
     ๖. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ได้แก่ 
 ๑) ด.ญ.สวรส     นิลยอง         ชั้น ป.๓/๔ 
 ๒) ด.ญ.พรธิดา   วันทุม          ชั้น ป.๓/๔ 
     ๗. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ได้แก่  
 ๑) ด.ช.ศุภชัย      สมบูรณ์         ชั้น ป.๖/๔ 
 ๒) ด.ญ.กฤติยาภรณ์  ขนิษฐบุตร  ชั้น ป.๖/๔ 

อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์กจิกรรม 
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม. 
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ 
Website : http://www.amarin.ac.th 
E-mail  :  amarin_school@hotmail.com 
Facebook : โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม. 

        “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถงึคราวจ าเป็นก็ต้องปิด 
ว่าท่ีจริงแล้วคนโดยมาก ไมค่่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก 
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่
มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระท่ีงามบริบรูณไ์มไ่ด้” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖  

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๕ 
๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๔ 
๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.๖ 
๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



             กจิกรรมเดือนธนัวาคม ๒๕๕๗ 
 * ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา/วันพ่อแห่งชาต ิ
 * ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ป.๑ - ป.๓ 
* ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี             
         สุขภาพด”ี  ท าดีเพื่อพ่อ  ช้ัน ป.๔ 
* ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี             
         สุขภาพดี” ท าดีเพื่อพ่อ  ช้ัน ป.๓ 
* ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี             
          สุขภาพดี” ท าดีเพื่อพ่อ   ช้ัน ป.๑ 
* ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี             
          สุขภาพดี” ท าดีเพื่อพ่อ   ช้ันอนุบาล ๑,๒ 
* ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - กิจกรรมวันครสิต์มาส 
* ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต “เรียนดี ประพฤติดี             
          สุขภาพดี” ท าดีเพื่อพ่อ   ช้ัน ป.๒ 
* ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
       - ท าบุญตักบาตรส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม ่

     ถ้อยแถลงจากท่านผู้อ านวยการโรงเรียน 
         ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา 
ส าหรับในภาคเรียนนี้มีการปรับปรงุหลักสูตร โดยเพ่ิมวิชาหนา้ท่ี
พลเมือง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
     กิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ ๒ ค่อนข้างมาก เช่น กิจกรรม 
Day Camp ระดับช้ัน ป.๑-ป.๓ , กิจกรรมคา่ยลูกเสือ - 
ยุวกาชาด ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖ , กิจกรรมค่ายคณุธรรม , 
กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสี  ซึ่งกิจกรรมเหลา่นี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับบตุรหลานของท่าน เป็นการฝึก
ทักษะการใช้ชีวิตและการท างานรว่มกับผู้อื่น รวมทั้งยังมีการ
สอบวัดมาตรฐานในระดับตา่งๆ คือ การสอบ NT ในระดับช้ัน 
ป.๓ ,การสอบ LAS ระดับช้ัน ป.๒ และ ป.๕ และ การสอบ  
O-NET ระดับช้ัน ป.๖          
     โรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยดูแล กวดขัน 
ติดตามการเรียนของบุตรหลานท่านอย่างใกล้ชิด 
 

 
 

(ดร.ลมัยพร  แหล่งหล้า)                            
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 


