
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับเดือนพ.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๕  

                  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 ๒๕๕๕ 
* ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

     - พบครูประจ าชั้นรับตารางเรียน ๘:๓๐ - ๑๑:๐๐ น. 
* ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
     - เปิดเรียนตามปกติ 
กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 

* ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
     - วันวิสาขบชูา กิจกรรมเวียนเทยีน 
* ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
     - ประชุมผู้ปกครอง 
* ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
     - วันสิ่งแวดล้อม 
* ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

     - วันไหวค้รู (เช้า) 
* ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

     - เลือกตั้งประธานนักเรียน  (บ่าย) 
* ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

     - กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
* ๒๖-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

     - กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
*    มิถุนายน ๒๕๕๕ 

     - กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

เปิดเทอมปี  ๒๕๕๕ นี้ คุณครูขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกันแต่งเติม 
สีเขียวให้โลกใบสวยของเราในวันส่ิงแวดล้อมโลกนะคะ 

*แนะน าครูใหม่ * 

   ถ้อยแถลง    
        ขอต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรยีนทุกคน  
   ในโอกาสเปิดเรียน ปีการศกึษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้   
   ก าหนดเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ๘:๐๐ น. ซึ่งเปน็  
   เวลาปกติและช้ากว่าภาคเรยีนที่ผ่านมา หวังว่า 
   นักเรียนคงมาโรงเรียนทนัเวลาเข้าแถวท ากิจกรรม 
  ยามเช้ากนัทกุคนเพราะเปน็กิจกรรมที่มุ่งเน้นการ 
   ปลูกฝังระเบียบวนิัยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกฝนให้นักเรียน 
   มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  
   กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน   
    ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนจดัสาระเพิ่มหลักสูตร    
 ASEAN ศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากเพื่อเตรียม  
  ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป     

 
                (นางลมัยพร  แหล่งหล้า) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัอมรินทราราม 

* หน่วยกระท ำควำมดี * 
   แจ้งข่าวเรือ่ง มีสิ่งของตกค้างยังไม่มีผู้มารับอีกมาก จึงฝากให้
นักเรียนมาตรวจสอบว่ามีส่ิงของของตนเองหรือไม่  ให้มาติดต่อ
ขอรับคืนได้ท่ีห้องพยาบาล 
* ข่ำวฝำกจำกห้องพยำบำล * 
  ฝากนักเรียนทุกคนท้ิงขยะให้ลงถังท่ีทางโรงเรียนจัดให้และล้าง
มือให้สะอาดทุกครั้งกอ่นรับประทานอาหาร “เพื่อห่างไกลโรค” 

นายชาติชาย  แสงแก้ว 

สอนทัศนศิลป์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางสาวยุภาวดี  ศรีวลิาศ 

ครูประจ าชั้น ป.๔/๓ 
นางสาวอญัญลกัษณ์  จริตงาม 

ครูพิเศษสอนภาษาไทย 



                 วันวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๕๕๕ 
        
      
 
 
     เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๕  ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษครบ 
๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท
ความว่า วันวิสาขบูชา อันเป็นอภลิักขิตกาลส าคญัในพระพุทธ 
ศาสนา ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันท่ี ๔ มิ.ย. 
พุทธศักราช ๒๕๕๕  นับเป็นอภลิกัขิตกาลพิเศษคือเป็นปีท่ีครบ 
๒,๖๐๐ พุทธศตวรรษ หรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธ 
เจ้าหรือ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการอุบัติขึน้ของพระพุทธศาสนา คือ ค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้า นั้น เมื่อกลา่วโดยย่นย่อก็คือสอนให้รู้ถึง
ความจริงของชีวิต คือเรื่องทุกข์ อันเป็นธรรมชาติของชีวิต และ
ความดับทุกข์ อันเป็นเป้าหมายหรอืผลอันพึงประสงค์ของชีวิต 
เมื่อกล่าวโดยหลักกว้าง ๆ ก็คือ สอนให้เว้นชั่ว ท าดี ท าจิตใจ
ของตนให้บริสุทธิ์และเมื่อกล่าวโดยหลักปฏิบัติ ก็คือ สอนให้
ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏบิัติในปัญญา ทั้งนี้ ก็เพื่อผล  
คือประโยชน์สุขของพหุชน หรือเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกท้ัง
มวล ฉะนั้น เนื่องในอภิลักขิตกาลครบ ๒๖ ศตวรรษแห่ง
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีการจัดการเฉลมิฉลองกันท่ัวไป จึงใคร่ 
ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนท้ังหลายได้ร าลึกถึงพระธรรม 
ค าสอนของพระพุทธองค์ ท่ีได้ทรงพระกรณุา สั่งสอนไว้ดังกล่าว
ข้างต้นน้อมน าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้ง
แนะน าเผยแผไ่ปยังชาวโลกให้กว้างขวางยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อศานติสุข
ของมวลมนุษยชาติตลอดไป ก็จะได้ช่ือว่า ได้ร่วมกันเฉลมิฉลอง 
๒๖ ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
ที่มา : http://variety.horoworld.com/ 

        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้ 
* โรงเรียนสตรีวัดระฆัง                ๕๒  คน 
* โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย             ๔๐  คน 
* โรงเรียนทวีธาภิเศก                  ๒๘  คน 
* โรงเรียนโพธิสารพิทยาคม           ๒๐  คน 
* โรงเรียนสุวรรณารามพิทยาคม      ๑๕  คน 
* วิทยาลัยนาฎศิลป์ (ศาลายา)          ๖  คน 
* โรงเรียนสตรีวิทยา                    ๕  คน      
* โรงเรียนมัธยมศึกษานารี              ๕  คน     
* โรงเรียนเบญจมราชาลัย              ๔  คน      
* โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย         ๔  คน 
* โรงเรียนมัธยมวัดดุสิดาราม    ๓  คน 
* โรงเรียนอื่น ๆ       ๔  คน 
              *ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะ* 

                    “ขา่วฝากจากวชิาการ” 
   กระทรวงศึกษาธิการจัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานได้แก่  
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน  ๒. หนังสือเรียน 
๓. อุปกรณ์การเรียน   ๔. เครื่องแบบนักเรียน 
๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่มุง่พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
     โรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง โดยจัดซื้อหนังสือ
เรียนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑ จัดซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักเรียน และหนังสือแบบฝึกหัด
จัดซื้อเฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่กระทรวงก าหนดในระดับประถมศึกษาใน ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖) ทุกคน 
โดยไมเ่รยีกคนืทกุระดบัชัน้ และให้นักเรียนตระหนักและใช้หนังสืออย่าง
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตส านึกใน
การปฏิบัติรักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายให้
ความเห็นชอบร่วมเป็นคณะกรรมการ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. สามารถขีดเขียน, ขีดเน้นความส าคัญได้ 
  ๒. กรณีน าหนังสือกลับบ้านต้องอยู่ในความรับผิดชอบของนักเรียน 
  ๓. กรณีหนังสือช ารุดเสียหายหรือสูญหาย นักเรียน/ผู้ปกครองต้อง
ซ่อมแซมหรือซื้อเล่มใหม่ใช้ในการเรียนการสอน 
  ๔. เมื่อสิ้นภาคเรียนและจบปีการศึกษา นักเรียน/ผู้ปกครองต้องรับ
หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดน ากลับไปทุกคน 

*ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า “นวตกรรมสือ่แบบฝกึหดั” 
ประกอบการเรียนการสอนในทกุสาระการเรียนรู้  

โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองด้วยดีมาตลอด* 

*ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง* 

๒ มิถุนายน ๒๕๕๕  

* ๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.  ระดับชั้นอนุบาลที่ ๑-๒ 
*๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  

* ๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ 
*๑๓:๐๐-๑๕:๐๐ น.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ 

http://variety.horoworld.com/11518_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%

