
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับเดือนพ.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๔  

                  โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม.  
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช  บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

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

กิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 
* ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

     - เปิดเรียนตามปกติ 
* ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
     - วันงดสูบบุหรีโ่ลก 

กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ 

* ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
     - วันสิ่งแวดล้อม 
*    มิถุนายน ๒๕๕๔ 
     - ไหว้คร ู

เปิดเทอมปี  ๒๕๕๔ นี้ คุณพ่อจูงมอื 
คุณลูกไปโรงเรียนกันเถอะ แต่ก่อนไปโรงเรียน 

ต้องแต่งตัวสวย ๆ ให้ก่อนนะคะ 

*แนะน าครูใหม่ * 

 *นางสาวพันธ์รัชดา  เปลือยหนองแข้  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 *นางสาวธารทอง  แพรกนัทท ี        กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
 *นางสาวพรนภา  สาคร               กลุ่มสาระภาษาไทย 
 *นางสาวจิรัชยา  ชอบธรรม           กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 *นายพจน์พงษ์  อินฟ้าแสง            กลุ่มสาระศิลปะ 

ข่าวฝากจากวิชาการ 
   *โรงเรียนวัดอมรินทรารามเตรยีมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
ในวันท่ี ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
   *ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง  
ในวันท่ี ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

       ถ้อยแถลง    
        สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียน 
    ขอต้อนรับกลับสู่รั้วอมรินทร์ด้วยความยินดี   
    อย่างยิ่ง สิ่งที่จะช่วยน าบุตรหลานของเรา 
    ไปสู่ความส าเร็จได้คือการให้ความรักความ 
    อบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ และสร้างวินัยพื้นฐาน  
    ปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
     มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ รักความ 
    เป็นไทย พูดจาอ่อนหวาน และรักการอ่าน 
    อย่างสม่ าเสมอ ขอให้ปฏิบัติจนเป็น 
    เอกลักษณ์ของลูกอมรินทร์ทุกคน 
                 
 
 

 
              (นางลมัยพร  แหล่งหล้า) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัอมรินทราราม 

* หน่วยกระท าความด ี* 
   แจ้งข่าวเรือ่ง มีสิ่งของตกค้างยังไม่มีผู้มารับอีกมาก จึงฝาก
ให้นักเรียนมาตรวจสอบวา่มีส่ิงของของตนเอง  ให้มาติดต่อ
ขอรับคืนได้ท่ีห้องพยาบาล 
ลูกอมรินทร์ยังคงท าความดี ดังน้ี 
* ด.ช.ธวัลรัตน์  แจ้งจอน  ป.๒/๕  
     เกบ็กระเปา๋เงิน พรอ้มเงินจ านวนหน่ึง 
* ด.ญ.บุณยาพร  จันทรวัต  ป.๓/๓ เก็บเครือ่งเล่น mp3  
* ด.ช.ธนโชติ  วรรณแจ่ม  เกบ็เงินได้  ๔๐  บาท 
* ด.ช.กฤตชพล  ไพฑรูย์สวัสดิ์  เกบ็เงินได้  ๔๐  บาท 
             ส่งเจ้าหน้าท่ี เพื่อคืนเจ้าของ 



                เตรยีมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าเรยีน  
    mom2hero.คุณแม่คนเก่ง กับ วิธี
เล้ียงลูก "เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อน
เข้าเรียน" เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งก่อน
เด็กจะเริ่มต้น เรียนหนงัสือในโรงเรียน 
คุณแม่คณุพ่อควรจะมีการเตรียมความ
พร้อมให้ลูกก่อน ตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ คะ 
      เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้า

เรียนด้วยการเสริมทักษะที่เด็กๆ และชว่ยกระตุ้นพัฒนาการให้เด็ก
เรียนรู้ เช่น ไดฝ้ึกนับเลข ฝึกเปรียบเทยีบรูปทรงต่างๆ 
       นอกจากนั้นการเลือกสรรของเล่นมาเสริมทักษะของลูกเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ตามวัย แล้วก็ยังควรจะต้องเสริมความรู้
ของลูกให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อย 
ในชีวิตประจ าวนั เช่น สอนให้ลูกรู้จักสสีัน สอนให้ลูกรูจ้ักศัพท์
ภาษาอังกฤษง่ายๆ สอนให้ลูกรูจ้ักดูเวลา หรือฝึกนบัตัวเลขจากการ
คิดเงิน เป็นต้นไมจ่ าเป็นจะต้องพาลูกไปเรียนพิเศษก่อนจะเริ่มเรียนชัน้
อนุบาล เพราะพ่อแม่สามารถให้เวลาชว่ยเตรียมลูกได้ก็จะเป็นการ
ประหยัด 
         การเตรียมความพร้อมให้ลูกนัน้สามารถเตรียมได้ทุกเรื่องราว 
ไม่จ าเป็นพ่อแมจ่ะต้องมีวิชาความรู้มากมายแต่อย่างใด แค่ส่งเสริมและ
สนับสนนุให้ลูกเริ่มมีความสนใจใฝ่รู้สิง่ต่างๆและพร้อมทีจ่ะเรียนรู้ในสิง่
ต่างๆ เท่านัน้ การอ่านนทิานให้ลูกฟัง การพูดคุยกับลูกและการเล่นเกม
ต่างๆ กับลูก ก็เป็นการเสริมสรา้งพัฒนาการทางความคิดและการ
เรียนรู้ให้ลูกแล้ว 
       mom2hero.คุณแม่คนเก่ง กับ วิธีเล้ียงลูก "เตรียมความพร้อม
ให้ลูกก่อนเข้าเรียน" คุณแม่สามารถใหเ้วลาช่วยเตรียมลูกได้จะเป็นการ
ประหยัดและกระชับความสัมพันธร์ะหว่างพ่อแม่ลูกด้วย แค่ส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ลูกเริ่มสนใจใฝรู่้สิ่งตา่ง ๆ ค่ะ 
ท่ีมา : http://mom2hero.blogspot.com/2010/10/blog-post_27.html 

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๙ อันดับ 
อันดับ ๑ 
     * โรงเรียนสตรีวัดระฆัง                ๓๙  คน 
อันดับ ๒ 
      * โรงเรียนทวีธาภิเศก                 ๓๐  คน 
อันดับ ๓ 
      * โรงเรียนสุวรรณารามพิทยาคม      ๒๐  คน 
อันดับ ๔ 
     * โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย              ๑๘  คน 
อันดับ ๕ 
    * โรงเรียนโพธิสารพิทยาคม             ๑๕  คน 
อันดับ ๖ 
    * โรงเรียนวัดนายโรง                   ๔  คน 
    * มัธยมวัดดุสิตาราม                   ๔  คน 
    * โรงเรียนเบญจมราชาลัย              ๔  คน 
อันดับ ๗ 
    * โรงเรียนศึกษานารี                   ๓  คน 
อันดับ ๘ 
    * โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย        ๒  คน 
    * โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี         ๒  คน 
อันดับ ๙ 
    * โรงเรียนสตรีวิทยา              ๑  คน  
 และอีกหลายโรงเรียนที่ไม่ได้กล่าวถึงขอให้ตั้งใจเรียนนะคะ 

                    ขา่วฝากจากคุณคร ู   
- “ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว  เป็นส่ิงที่ไม่ต้องซื้อหาด้วย 
เงินทอง” โปรดแสดงความรักกันทกุวัน ทุกโอกาส 
 
- ผู้ปกครองมีส่วนชว่ยฝึก ลูก หลาน เรื่องการพูดจา การตรงต่อ
เวลา และการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
 
- ผู้ปกครองช่วยดูแลแนะน าบุตรหลาน เรื่องการแต่งกายให้ถูก
ระเบียบตั้งแต่ หมวก (ถือเป็นเครื่องแบบนักเรียนต้องมีทุกคน และ
เขียน/ปักชื่อ,ชั้นป้องกันการสูญหาย) เส้ือผ้า กระเป๋า ถุงเท้า 
รองเท้า 
 
- การปักจุด แดง/น้ าเงนิ ที่อกเส้ือ (ป.๑-๓ สีแดง, ป.๔-๖ สีน้ าเงิน) 
ปรับเปล่ียนให้ถูกต้องด้วย 
 
- การกวดขันนักเรียน เรื่องทบทวนบทเรียน การท าการบ้านหรือ
งานที่ครูมอบหมาย โดยเฉพาะนักเรียน ป.๕-๖ เนื้อหาการเรียน
มากขึ้น จะไดไ้ม่ต้องเครียดตอนปลายภาคเรียน และจะได้น าความรู้
ไปใช้ในการสอบ O-NET สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 
- โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนม/ีใช้ โทรศพัท์มือถือ รายใดมี
ความจ าเป็นต้องท าบันทึกขออนุญาตกับโรงเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษร 


