“ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง”

มารับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม จะครบ ๔ ปีเต็ม
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้ ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองอยู่
ตลอดเวลา และมีคําถามที่ต้องตอบกับตนเองหลายคําถาม อาทิเช่น
 ทุกวันนี้..ตนเองทําได้ดีที่สด
ุ หรือยัง?
 นักเรียนมีคุณภาพดีหรือยัง ทั้งด้านความประพฤติ
ระเบียบวินัย และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ได้
เต็มศักยภาพหรือยัง ?
 โรงเรียน ห้องเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ สะอาด
สะดวก พร้อมใช้งานตลอดเวลาหรือไม่ ?
 การบริหารจัดการในทุกด้านเป็นทีพ
่ ึงพอใจ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ?
 ความสามารถในการสืบทอดความศรัทธา ความดีงามของโรงเรียน
ตั้งแต่ยุคอดีต จนถึงปัจจุบัน อยู่ในระดับคุณภาพใด ?

ฯลฯ
ทั้งหลายที่กล่าวมา ได้ตระหนักอยู่เสมอ และพยายามอย่างยิ่งที่สร้าง
ความตระหนักนีใ้ ห้เกิดกับผู้รว่ มงานทุกคนในโรงเรียน เพื่อการขับเคลื่อน
การทํางานทุกส่วน ทุกด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นไป
ตามความคาดหวังของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประทับใจและเป็นกําลังใจอันยิ่งใหญ่ เป็นพลังเสริม
การทํางานอย่างมาก ตลอดเกือบ ๔ ปีเต็ม ก็คือความสําเร็จของลูกอมรินทร์
ที่นํามาซึ่งความชื่นใจ ภายใต้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างดีมากจากท่าน
ผู้ปกครองทุกท่าน ในหลากหลายกิจกรรม เช่น
หลายท่าน.... ให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานด้านต่างๆ

หลายท่าน.... เสียสละเวลา ทําหน้าที่อย่างดียิ่งในการเป็นประธาน
กรรมการสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
หลายท่าน .... ทําหน้าที่เครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นอย่างเข้มแข็ง
หลายท่าน.... มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสม่ําเสมอ
หลายท่าน.... ส่ง E-mail มาพูดคุย ส่งจดหมายมาให้อา่ น โทรศัพท์มาให้
กําลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
หลายท่าน.... เป็นผู้ใหญ่ใจดี นําขนม อาหาร เหรียญรางวัลและสิง่ ของ
มากมาย มามอบให้ลูกและเพื่อนๆ ของลูกในโอกาสต่างๆ

อมรินทร์ สาร
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับเดือน มกราคม ๒๕๕๖

ล่าสุด.....วันกีฬาสี - กิจกรรมวันเด็กที่ผ่านมา หลายท่านมาช่วยเด็กๆ
และคุณครูจดั แต่งสถานที่รวมทั้งเก็บข้าวของเมื่องานเลิก หลายท่านเป็น
คณะรีดเดอร์เชียร์สีของลูกและช่วยคุณครู หลายท่านนําน้ํา อาหาร
ไอศกรีม มาเลี้ยงเด็กๆ หลายท่านเป็นตัวแทนผูป้ กครองแข่งกีฬาสีกบั คุณครู
บางท่านจัดหาเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล บางท่านช่วยเป็นพิธีกร สร้างความ
สนุกสนานตลอดงาน ฯลฯ เห็นภาพเหล่านั้นแล้ว ประทับใจมาก
(ขออภัยหากมิได้เอ่ยนามได้ทุกท่าน)
ที่กล่าวมา (อาจจะไม่ทั้งหมด) นี้ เพื่อสื่อความว่า
“ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง” และขอสัญญาว่าจะพยายามทํางานอย่างดี
ที่สุดเพื่อโรงเรียนวัดอมรินรารามของเรา
ในศุภวารดิถขี ึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย และบารมีของหลวงพ่อโบสถ์น้อยแห่งวัดอมรินทราราม
จงดลบันดาลให้ผปู้ กครองทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วย
จตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งทีพ่ ึงปรารถนาทุกประการ
A new year is a reminder to celebrate all the things that
are good in your world. Time flies may you catch it and
enjoy many moments in the year ahead. Wishing you good
times, good health, good cheer, and a very Happy New Year!

Dr.Lamaiporn Langla
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* ยอดนักอ่าน *
รางวัลรักการอ่านสําหรับนักเรียนที่ขยันอ่าน
หนังสือเป็นประจํา
* ด.ช.วีรภัทร เคลือจินดา ป. ๖/๕
* ด.ช. สัณหณัฐ ครึนสันเทียะ ป. ๒/๔
* ด.ช. สกลรัตน์ รัตนสกล ป. ๒/๔
* ด.ญ. ชิติยาภรณ์ ผลดี ป. ๕/๔
* ด.ช. ภานุพงศ์ ภราดรภักดีผล ป. ๓/๔
* ธนาคารความดี ๒๕๕๖*
- ด.ช. อลงกต มาฆะบูชา ป. ๑/๒ เก็บกระเป๋าเงินได้
- ด.ญ. ภัทรธิดา แพงศรี ป. ๒/๓ เก็บโทรศัพท์ได้
- ด.ช. ธนโชติ วรรณแจ่ม ป. ๕/๔ เก็บเงินได้
- ด.ช. ภานุวัฒน์ อุไรรักษ์ ป. ๖/๑ เก็บเงินได้
- ด.ช. วโรดม อินทร์เจริญ ป. ๖/๕ เก็บนาฬิกาได้
นํามาส่งที่หน่วยกระทําความดีเพื่อรอเจ้าของมารับ ซึ่งบาง
รายยังไม่มีผู้มาขอรับคืน ถ้าเป็นของนักเรียนคนใดให้ไปตรวจสอบ
ที่หน่วยกระทําความดีของโรงเรียนได้ที่ห้องพยาบาลค่ะ

คนเก่ งอมรินทร์
**แข่งขันการใช้ อินเทอร์เน็ต สืบค้นข้อมูล**
โรงเรียนได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันการใช้ อินเทอร์เน็ต
สืบค้นข้อมูล เนื่องในงานวิชาการสัมพันธ์ สร้างสรรค์สู่อาเซี่ยน
2555 ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ สามารถคว้ารางวัล
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้สําเร็จ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ. กรกนก ดวงกลาง และ
ด.ช.นวพล เอนกอนันต์ นักเรียนชั้น ป. ๖/๑

ข่าวฝาก...กลุ่มบริหารวิชาการ
* กําหนดสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
* สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
*วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
วิชาที่สอบ ได้แก่ การประเมินความสามารถทางการอ่าน
ความสามารถทางการคิดคํานวณ และความสามารถด้านเหตุผล
* สอบ LAS ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วิชาที่สอบได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

* กิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ *
* ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖


ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
* ระดับอนุบาล ๑ อายุครบ ๔ ปีบริบูรณ์
(นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
- ห้องเรียนปกติ จํานวน ๙๐ คน
- ห้องเรียน MEP (Mini English Program) จํานวน ๒๕ คน
* ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อายุครบ ๖ ปีบริบรู ณ์
(เกิดก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐)
หรือ จบชั้นสูงสุดระดับอนุบาล
- ห้องเรียนปกติ จํานวน ๑๒๐ คน
- ห้องเรียน MEP (Mini English Program) จํานวน ๓๐ คน
* สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
ถึง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
* ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๑๑ ๓๐๑๗
ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อโดยตรงที่
ห้องสํานักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กิจกรรม กีฬาสี และกิจกรรมวันเด็ก

* ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
ครู โรงเรี ยนวัดอมริ นทราราม ๑๐ ท่าน รับรางวัล
โครงการ ๑ แสนครู ดี ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


* ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรี ยนชั้น ป. ๑
* ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรี ยนชั้นป. ๒


* ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖


ครู ร่วมงานวันครู ประจําปี ๒๕๕๖ ณ สพป. กทม.

* ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรี ยนชั้นอนุบาล
* ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรี ยนชั้นป. ๔
* ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรี ยนชั้นป. ๓
* ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

