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ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  

                  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม. 
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช  บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

Website : http://www.amarin.ac.th 
E-mail  :  amarin_school@hotmail.com 
โทร. ๐๒-๔๑๑๓๐๑๗  โทรสาร. ๐๒-๔๑๑๓๐๑๗   

  กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
* ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   - รับกฐินพระราชทาน ณ วัดอมรินทราราม  
* ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   - ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้น ป.๖ จ.เพชรบุรี 
* ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   -  วันวชิราวุธ 
* ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   - อบรมธรรมศึกษา  
* ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
   - วันลอยกระทง 

                     ลับสมองประลองปัญญา 
     เกมส์ครอสเวิร์ดภาษาอังกฤษ-crossword-games จะ
ช่วยให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ การหาค าศัพท์ต่าง ๆ 

                               แนะน าครูใหม ่
 
 
 
 
 
    นางสาวขวญัแก้ว  นุ่มป่ัน         นางสาวประภัสสร  ลีโสภา 
     วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

   แปลงเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

     ขอต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนกลับสูร่ั้ว
อมรินทร์อีกครั้ง ในปีการศึกษานี้  มีการจัดการเรียน 
การสอน อาเซียนศกึษา ตั้งแตร่ะดับชัน้อนุบาล - ป.๖ 
และในภาคเรียนท่ี ๒ นี้เปดิโอกาสใหค้ณะครแูละบุคลากร 
ทางการศึกษาไดแ้ต่งกายชุดประจ าชาติของกลุ่มประเทศ
อาเซียน อาทิตย์ละ ๑ วันเพื่อสร้างความสนใจและเป็น
การกระตุน้ใหน้ักเรียนได้หนัมาสนใจหาความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนมากขึ้น 
     การเปิดโครงการโรงเรียน สองภาษา Mini English 
Program (MEP) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ เพื่อใหน้ักเรียนมคีวามรูแ้ละทักษะ 
ทางภาษาอังกฤษท่ีดขีึ้นสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ 
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษา และน าไปใช้ในชวิีต 
ประจ าวันได ้เพื่อประโยชนแ์ก่นักเรียนและเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ท่ีจะถึงนี ้ 
 

                           (ดร.ลมัยพร  แหล่งหล้า)                            
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 



 
 

 
 

 
 

        
      ขอแนะน าหนังสือใหม่ที่เข้ามาอยู่ในองสมุดสด ๆ ร้อน ๆ โดย
ได้รับบริจาค จากโรงพยาบาลศิริราช มอบหนังสือดี ๆ ให้เดก็ ๆ ได้อ่าน
กันค่ะ นกัเรียนสามารถหาอ่านได้ในมุมรักการอ่านในห้องเรียนและใน
ห้องสมุดด้วยค่ะ  

นา..นา..น่าอ่าน 

                             วันวชิราวุธ 
   วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
ของทุกปี สาเหตุที่ก าหนดให้เป็นวันน้ี เน่ือง 
จากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็น
ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศ 

ชาติทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ 
รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี          
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดต้ังกองเสือ
ป่าข้ึนเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๕๔ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกอบรม
ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพ่ือให้
เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดย
เหล่าเสือป่าจะมีหน้าท่ีในการรักษาความสงบทั่วไปในเมืองขณะ 
เดียวกันก็ได้ทรงก่อต้ังกองลูกเสือข้ึนที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
เพ่ือฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคค ีดังที่ได้
พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" 
เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จะจัดพิธีวางพวง
มาลาและถวายราชสดุดี เพ่ือน้อมร าลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทยข้ึน 
ท่ีมา : http://hilight.kapook.com/view/31238  

 “ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ช้ัน ป.๕ ณ ค่ายลูกเสือรีสอร์ท 
ริมธารแคมป์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ๒๐ - ๒๒ ต.ค.๕๕” 

 
 
 
 
       
   
 
 
 

ข่าวฝาก...กลุ่มบริหารวชิาการ 
     * มกีารประกวดและแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ครั้งที่ ๖๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  
ดูรายละเอยีดการแข่งขนั ณ เว็บไซต ์สพป.กทม.  
http://www.edbkk1.go.th หรือเว็บไซต์ส านกัพัฒนากิจกรรม
นักเรียน http://www.sportactobec.go.th 
    * โรงเรยีนรบัการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ก าหนดการประเมินในวันที ่๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร. 

   “ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ช้ัน ป.๔ ณ ค่ายลูกเสือรีสอร์ท 
    ริมธารแคมป์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ๔ - ๕ ต.ค.๕๕”       
 
 
 
 
 
 
    ค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ชัน้ประถมศึกษาปีที ่๔ รุน่บุกเบิก 
ตลอดกจิกรรมแม้จะมีปญัหาฝนตก รถไฟเสยีเวลา แตท่างโรงเรียน
ก็สามารถจัดกิจกรรมได้ครบตามหลักสตูร นักเรยีนของเราสนุก 
สนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้น และได้รับประสบการณ์ด ีๆ แปลก ๆ 
ใหม ่ๆ ที่ไม่สามารถค้นหาได้  

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปี 
๒๕๕๕ เพื่อถวาย ณ วัดอมรินทราราม ในวันศุกร์ 
ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

http://hilight.kapook.com/view/31238

