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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุำลวิชชำกร

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร

เดือนธันวาคม

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนมีเรื่องแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและ
ก าหนดการต่างๆของโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ โดยมีกิจกรรม และก าหนดการ ดังนี้

fzp5932z

1. กิจกรรมที่ผ่านมา เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 
คณะศึกษานิเทศก์เข้าตรวจเยี่ยมร.ร.อนุบาลวิชชากร 
เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและน านโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  ขับ เคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2565 และติดตามการใช้
ระบบ PMSS และ Smart school ของโรงเรียน

2. กิจกรรมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  
คณะลูกเสือ ร.ร.อนุบาลวิชชากร จัดกิจกรรมถวายราช
สดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี
การศึกษา 2565 

3 กิจกรรมที่ผ่านมา เมื่อ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 
2565 ครูและนักเรียน ร.ร. อนุบาลวิชชากร ร่วมเข้า
การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ณ     
ร . ร . ร า ษ ฎ ร์ ศึ ก ษ า  ร . ร .  อ นุ บ า ล รั ศ มี  แ ล ะ            
ร.ร. สว่างรัตน์พิฉาย จ.สระบุรี
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ท่ีได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน  

ดังนี้
ระดับปฐมวัย
1.แข่งขัน ฉีกตัดปะ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ญ.จิรัชยา คุณวันดี
ด.ญ.สุภัสสรา  มั่นก าเนิด
ด.ญ.ณัฐฐิฌา บุญปุ๋ย

ฝึกซ้อมโดย ครูมลิวรรณ แสงตระกรณ์
2. ปั้นดินน ้ามัน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ช.ภูมิพัฒน์ อนันตรักษ์
ด.ช.อนรุิทธ์ วารินทร์
ด.ญ.ณัฏฐณิชา คงทนไพศาล

ฝึกซ้อมโดย ครูรุจิราวรรณ อสัมภินพงษ์
3. วาดภาพระบายสีเทียน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ญ.กันยกร เหม็นชา
ฝึกซ้อมโดย ครูจีระภร  คงคลัง
4.แข่งขันมารยาทไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.ณัฐชยา  แก้วรอดวงษ์
ด.ช.สุวัฒน์ชัย มหาบุญ

ฝึกซ้อมโดย ครูสมจิต สมถวิล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
1.แข่งขัน Spelling Bee ป.1-3
ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันอับ 1

ด.ช.กฤตพจน์ บ้ารุงราษฎร์
ฝึกซ้อมโดย ครูกุลวลี สารากร
2.แข่งขันคัดลายมือ ป.1-3
ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ชนะเลิศอันอับ 2

ด.ญ.กุลกิติกร บุญศรี
ฝึกซ้อมโดย ครูนพภร แสงเศวต
3.แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ญ.กัญญาวีร์ สมแฮ
ฝึกซ้อมโดย ครูนิตสิตา  อินบุญมา
4.แข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3
ได้รับรางวัล เหรียญทอง

ด.ญ.ณัฐธรีา บุตรโพธิ์
ฝึกซ้อมโดย ครูวันทนี เจริญทรัพย์
5.แข่งขันมารยาทไทย ป.1-3
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ช.ธีรภัทร ถุนาแก้ว
ด.ญ.นลิน บ่อทอง

ฝึกซ้อมโดย ครูปัทมพร อิ่มฤทัย
6.แข่งขันคัดลายมือ ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ญ.ปณาลี เครือวงษ์ 
ฝึกซ้อมโดย ครูนพภร แสงเศวต
7.แข่งขัน Spelling Bee ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ช.พัฒนพงษ์ มาสะธรรม
ฝึกซ้อมโดย ครูมาลี สารากร
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8.แข่งขัน Story Telling ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ญ.ภาริษา ธัญญเจริญ
ฝึกซ้อมโดย ครูมาลี สารากร
9.แข่งขันท่องอาขยานท้านองเสนาะ ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ญ.ณัฏฐณชิา  สุขสบาย
ฝึกซ้อมโดย ครูจันทร์เพ็ญ ด้วงอินทร์
10.แข่งขันเขียนเรียงความ ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ญ.รวิสรา บุญปรี
ฝึกซ้อมโดย ครูปภัทรสินี นาคถนอม
11. แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ช.สุประวีณ์ เทพประเทียน
ฝึกซ้อมโดย ครูนิตสิตา  อินบุญมา
12. แข่งขัน Impromptu Speech 
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ญ.ณภคพร  สุทธิ
ฝึกซ้อมโดย Mr.Ali Bernie

13.แข่งขัน Coding  ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

ด.ช.ดิฐวัฒน์ อ้วนค า
ด.ช.สิทธิศักดิ์ โลหะทัด

ฝึกซ้อมโดย ครูจารุวรรณ กลั่นใจ
14.แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ป.4-6 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ช.สุรภาคย์  มูลสาร
ด.ช.ภาคิน ทองศรี
ด.ช.ธนัช อ่ าพันธ์

ฝึกซ้อมโดย ครูทักษกร อินต๊ะสม
15.แข่งขันมารยาทไทย ป.4-6
ได้รับรางวัล เหรียญทอง

ด.ช.ศุภกร ศตพรชัย
ด.ญ.รวิสรา สุทธิฤกษ์

ฝึกซ้อมโดย ครูปัทมพร อิ่มฤทัย
16.แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ด.ญ.ปวภัทรฑิรา  พาวินิจ
ด.ญ.พิชชาพร มะหาหิง

ฝึกซ้อมโดย ครูขวัญเรือน ชัยประโคน
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แจ้งเพื่อทราบ
1. วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ร.ร.อนุบาลวิชชากรเข้ารับการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D จากส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

4

2. วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ร.ร.อนุบาลวิชชากร ก าหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 

2565  ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่ไม่มีกิจธุระ ร่วมเล่นกีฬาสัมพันธ์ในช่วงเช้า  
ร่วมเชียร์กีฬากับลูกๆ ได้ต้ังแต่เวลา 8.00 –15.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียน
อนุบาลวิชชากร

3. แจ้งหยุดเทศกาลปีใหม่ 
แผนกอนุบาลและแผนกประถมหยุดเรียน ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 

2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 และเปิดเรียนในวันที่ 3 มกราคม 
2566

4. ก าหนดสอบระหว่างภาคเรียนที่2/2565
แผนกอนุบาล แผนกประถม ก าหนดสอบ  ในวันที่ 11 มกราคม 2566          

ถึง 13 มกราคม 2566 ผู้ปกครองสามารถช าระค่าเทอมได้ที่ ฝ่ายการเงิน 
หรือโอนเข้าบัญชีกรุงศรีอยุธยา สาขาหินกอง เลขที่บัญชี 049-1-30467-1


