
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับเดือนกรกฎาคม 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   

    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๖ ได้ทรงสถาปนากิจการ
ลูกเสอืไทยขึ้นเมือ่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงได้ยึดถือวันที่ ๑ กรกฎาคม 
ของทกุปี วนัคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดนิสวนสนาม
ของลกูเสอื ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจ าทกุปี ในแตล่ะปีจะมี
ลูกเสอืทั้งในส่วนกลางและปรมิณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ ๑๐,๐๐๐คน 
เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนค าปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลกูเสือ
แห่งชาติ เพือ่ประกาศความเป็นลกูเสอือย่างแท้จริง 

ที่มา : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ 

กิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ 

* ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
     - วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหง่ชาติ  
* ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

    - ทัศนศึกษาลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน 
 ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
* ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
     - ทัศนศึกษาลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
* ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
     - พิธีเข้าประจ ากองลกูเสือ-ยุวกาชาด 
* ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

     - ทัศนศึกษาสยามโอเชียนเวิลด์และโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

         * ธนาคารกระท าความดี ๒๕๕๕ * 

- ด.ญ.ชุติณัฐ  วิวัฒน์อ านวยชัย ป.๓/๑ * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
  - ด.ญ.สุพิชญา  ทองรุ่ง  ป.๑/๓  * เก็บนาฬิกาได้น าส่งเจ้าของ 
- ด.ญ.ณัฎฐานาถ  ป่ินแก้ว 
ป.๕/๓ * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
- ด.ช.ศุภณัฐ  เทพวัลย์ ป.๖/๒ 
- ด.ช.จรัสธาดา  ศุภมาร ป.๖/๒ 
- ด.ช.กิตวัฒน์  ลีลาลัคนา ป.๔/๓ 
- ด.ญ.สวนันต์  แนมิ่ม ป.๒/๒ 
- ด.ช.กฤตเมธ  ชื่นชวนชม ป.๖/๒ 
- ด.ญ.เขมิกา  เกียรติพาราวงศ์  ป./๒ 
- ด.ช.ณัฐภูมิ  อารีรักษ์  ป.๖/๒ 
  เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
        น ามาส่งที่หน่วยกระท าความดี  ซึ่งบางรายยังไม่มีผู้มาขอรับ
คืน ถ้าเป็นของนักเรียนคนใดให้ไปตรวจสอบที่หน่วยกระท าความดี

* เก็บเงินได้น าส่ง

* เก็บเงินได้น าส่ง

* เก็บเงินได้น าส่ง

* เก็บเงินได้น าส่ง

  ขอขอบพระคุณ 
* ครูนิทรา  ฉ่ินไพศาล  มอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีน 
* ร้าน BTK เครื่องเขียน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรยีน 
* มูลนิธิเราจะเป็นคนดี มอบสมุดให้นักเรียนจ านวน ๒,๕๒๐ เลม่ 

  ขอขอบพระคุณ 
        ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรับเงินสนบัสนุน   
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

     ขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ 
โปรดแต่งกายสุภาพ 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ผลการเลือกตั้งประธานนกัเรียน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

“คนเก่งอมรินทร์” 
    
 
 
 
 
 
 
   * รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดระเบียบแถว 
      ลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
 
 
 
 
 
* รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ประกวดร้องเพลง 
   พร้อมจินตลลีาวันสุนทรภู ่

                 *ขอแสดงความยินดี* 
    
 
 
 
 
 
 
    ครูนิทรา  ฉ่ินไพศาล และ ครูรัตนา  เดชะสุรวานิชย ์
ได้รับเกียรติบัตรประกาศคุณค่าของความเป็นครู ได้รับ
คัดเลือกเป็น “ครูสอนดี” พุทธศกัราช ๒๕๕๔ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” 

“วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” 

 

 

 

ความเป็นมาของลูกเสือ 
     ลกูเสือได้ก าเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ โดยท่านลอรด์
บาเดน เพาเวลล ์กิจการลูกเสือในยุคแรกมจีุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไวเ้ป็นทหาร 
หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัตเิกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลกูเสอือย่าง
ประเทศอังกฤษบ้าง หลังจากนัน้ไม่นานกจิการลกูเสอืก็ไดแ้พร่หลายเขา้ไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
         ในปี พ.ศ.๒๔๕๑ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคูม่ือการฝึก 
อบรมลกูเสอืขึน้มาเลม่หนึ่ง มีชื่อว่า Scouting For Boys และค าว่า "Scout"  
จึงใช้เป็นค าเรียกผูท้ี่เป็นลกูเสือซ่ึงมีความหมายมาจาก 
         S ย่อมาจาก Sincerity แปลว่า ความจริงใจ 
         C ย่อมาจาก Courtesy แปลว่า ความสุภาพออ่นโยน 
         O ย่อมาจาก Obedience แปลว่า การเชื่อฟัง 
         U ย่อมาจาก Unity แปลว่า ความเป็นใจเดียวกนั 
         T ย่อมาจาก Thrifty แปลว่า ความประหยัด 
         และในปีนีเ้อง ไดม้ีการจัดตั้งกองลูกเสือขึน้เป็นกองแรกในประเทศ
อังกฤษ ซึ่งกิจการลูกเสือได้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนตอ่มาในปี พ.ศ.๒๔๕๒ 
พระเจ้าเอด็เวริ์ด ที่ ๑ ทรงรับอุปภัมภก เมือ่ประเทศสหรฐัอเมริกาเห็นความ 
ส าคัญและประโยชนข์องลกูเสอื จึงได้ก่อตั้งกองลกูเสอืขึน้เป็นประเทศที่ ๒ 
        ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๕๔ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสอืป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ 
พลเรอืนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุง่อบรมจิตใจให้คนไทยรู้จกั
รักชาตมิีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู 
         เมื่อกิจการของเสือป่าเจรญิก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองคจ์ึงทรงพระราช 
ด าริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสอืป่าด้วย ดังนั้นในวนัที่ ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๔๕๔ จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสอืขึน้ในประเทศไทยนับเป็น
ประเทศที่ ๓ ของโลกรองจากสหรัฐอเมรกิา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้ง
กองลกูเสอืของตนขึ้น ลูกเสือกลายเป็นองคก์ารสากล และ มีความสมัพันธก์นั   
ทั่วโลก เป็นสื่อผกูมิตรไมตรีกนัโดยใช้กฎของลูกเสอื ๑๐ ประการ ผูกสมัพันธ์กนั 
ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถอืว่าลกูเสือทั่วโลกเป็นพีน่้องกันหมด 

ที่มา : http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/  

                 “ลูกอมรินทร์ รักสิ่งแวดล้อม” 
      โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมในโครงการมสี่วนร่วม 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ด.ช.อัครวัฒน์  เทพนวล
ประธานนักเรียน 

ด.ญ.สิรินดา  จันทรใย 
รองประธานนักเรียน 

ด.ช.นวภูมิ  เข่งเงิน 
กรรมการ 

ด.ญ.ชยาภรณ์  พรหมเดช 
กรรมการ 

ด.ญ.พัชริดา  พิมพ์แตร 
กรรมการ 

              แนะน าหนังสือน่าอ่าน  
     “หนังสือรอบรู้ประชาคมอาเซียน” เป็น
หนังสือที่รวบรวมความรู้ของแต่ละประเทศไว้ 
หนังสือหนึ่งชุดมีด้วยกันทั้งหมด ๑๒ เล่ม จัดวาง
ไว้ใน “มุมอาเซียน” ของห้องสมุดไว้ให้คุณครู
และนักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้เข้าไปเปิดอ่านเพื่อ
หาความรู้เพิ่มเติมได้แล้วค่ะ  
     หนังสือจะอยู่หมวดประวัติศาสตร์ สันสีขาว 
และมีจุดสังเกตคือจะมีแทบสีด้านบนเป็นสีเขียว
อ่อนเพื่อสะดวกในการค้นคว้าค่ะ 

 “รอบรู้ประชาคมอาเซียน” 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4

