
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๖ ฉบับเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๖  

 กิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 
* ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
   - กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
* ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
* ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
   - ท าบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 
* ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล ๑-๒,ป.๑-ป.๒ 
* ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
     - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช้ัน ป.๓, ป.๔, ป.๕, ป.๖ 
* ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
    - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช้ัน ป.๓ 
* ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
    - ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ช้ัน ป.๒ และ ป.๔ 

               ลับสมองประลองปัญญา 
   เด็กๆ ระบายสีภาพความรักที่แม่มีให้ลูก ๆ กันดีกว่า คนไหน
ระบายสวยแสดงวา่รักคุณแม่มากที่สุดเลย  

โรงเรียนวัดอมรนิทราราม 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   

               * ธนาคารกระท าความดี ๒๕๕๖* 

- ด.ช.ภูตะวัน  แสนสมัคร 
- ด.ช.ฌัชพงศ์  ฐานิจสระ  
- ด.ญ.กัญญาพัชร  
ช่างทอง 
- ด.ญ.พรประภา  ฉวีวรรณ์   
- ด.ญ.วรางคณา  เจริญศิริ  
 * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ  
- ด.ช.เตชทัต  จ้อยชู * เก็บกระเป๋าเงินได้น าส่งเจ้าของ 
- ด.ญ.ณัฐวดี  แก้วสุวรรณ * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
        ถ้าเป็นของนักเรียนคนใดให้ไปตรวจสอบที่หน่วยกระท าความ
ดีของโรงเรียนได้ที่ห้องพยาบาลค่ะ   

*ข่าวประชาสัมพันธ์* 
ก าหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖   
    * อนุบาล ๑-๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  
    * ป.๑ - ป.๒   เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
    * ป.๓ - ป.๔    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  
    * ป.๕ - ป.๖  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอมรินทราราม 

* เก็บโทรศัพท์ได้น าส่งเจ้าของ 

* เก็บโทรศัพท์ได้น าส่งเจ้าของ 

   พระคุณแม่ล้ าเลิศประเสริฐนัก   แม่ฟูมฟักเลี้ยงดูลูกไม่ห่างเหิน 
คอยป้อนข้าวป้อนน้ าสอนให้เดิน   รักลูกเกินชีวิตตัวเฝา้ดูแล 
   ลุสิบสองสิงหาเวียนมาครบ      ขอน้อมนบกราบลงตรงตักแม่ 
จะขอแทนพระคุณไม่เชอืนแช      รักของแม่ยิ่งใหญ่หาใครเทียม 

ผู้ประพันธ์ :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
            ด.ญ.กฤษญาภรณ์  ธญัญาหาร, ด.ญ.ศศิประภา  ลิม้ทองเจริญ   



      รัฐบาลไทยก าหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม 
เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เน่ืองจากวันที่ 
18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราช
ด าเนินชลมารคทอดพระเนตรสุริยุปราคา
เต็มดวง ที่ทรงค านวณพยากรณ์ไว้ล่วงหนา้ 
2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ า เดือน 
10 ปีมะโรง สัมฤทธศิก จุลศักราช 1230  
โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ  
ที่หมู่บ้านหัววาฬ ต าบลหวา้กอ อ าเภอเมือง

จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ต้ังแต่บริเวณเกาะจานขึ้นไปถึงปราณบรุี และลง
ไปถึงจังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
ไปสร้างคา่ยหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จาก
ประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี 
ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมา
เข้าเฝ้าฯ และรว่มในการ
สังเกตการณ์ และต่อมาได้มีการ
สร้าง"อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่ 
อ าเภอบ้านหวา้กอ  ผลการ
ค านวณของพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นย า
มาก เซอร์แฮรี ออด บันทึก
เหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้แปลเป็นภาษาไทยใน
งานหว้ากอร าลึก ณ ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2518 
ว่า "พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระส าราญมาก 
เพราะการค านวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์แล้วว่าถูก
ถ้วนท่ีสุด ถูกถ้วนย่ิงกว่าท่ีชาวยุโรปได้ค านวณไว้" ต่อมาพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงรับเอาศิลปวิทยาการ และ
ความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุน้ี
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรง 
เป็นบุคคลส าคัญของโลกด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ
นานัปการ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์   

          ทั้งน้ี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่ 18 สิงหาคม
เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น"พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย" พร้อมทั้งก าหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น  
"วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ได้มีการ
จัดงานขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปขีองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส าหรับ 
"อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบครีีขันธ์ น้ัน ในเวลาต่อมา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานชื่ออุทยานน้ีว่า "อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรขีันธ์" และได้รับพระบรมราชานุญาตใหจ้ัดสร้าง พระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว พระบรมรูปหล่อ
ประทับน่ังบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบ 
ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/27324  

    " กี่ครั้งกัน...? ที่เราต้องเผชิญกับสงครามย่อยๆ 
ในหัวใจของเราเอง "หากคุณต้องการที่จะหยุดพัก
จากช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในชีวิตสักพักหน่ึง เพ่ือ
ทลายความเหน่ือยล้าท่ีมีแล้วค้นหาใบหน้าเดิมที่เคย
มีรอยย้ิม "อ่านแล้วหายเหน่ือย" ผลงานของ "ปูปรุง" 

หนังสือที่จะช่วยคุณละลายตะกอนความทุกข์ในใจ ให้คุณได้เรียนรู้ถึง
สัจธรรมอย่างง่ายๆ และถักทอความสุขให้กลับคืนมาบางช่วงของชีวิต
คนเราน้ัน... จ าเป็นต้องการเวลา "สักพักหน่ึง" เพ่ือรออะไรก็ตาม...ที่
มันจะมาถึงเสมอ หมวด ธรรมะประยุกต์  ผู้แต่ง ปูปรุง  ส านักพิมพ์ 
ผลิบาน จ านวนหน้า 162 หน้า  ราคา 69 บาท  

 “นานา...น่าอ่าน” 

*ประชุมครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒* 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ประชุมชี้แจงคณะครผูู้สอนชัน้ประถม 
ศึกษาปีที่ ๒ ใน ๕ วิชาหลัก เรื่อง แท็บเล็ต เพ่ือจะได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้แท็บเล็ต ซึ่งขณะน้ีแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.๒ ได้
ท าการลงข้อมูลบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ให้นักเรียนเริ่มใช้
ประกอบการเรียนการสอนต้ังแต่ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ส่วนใน
เรื่องการยืมกลับบ้านให้ผู้ปกครองติดต่อกับครูประจ าชั้นเพ่ือ 
สอบถามแนวปฏิบัติในการยืมค่ะ 
   ส่วนแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ในระหว่าง
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

*ข่าวฝากจากห้องพยาบาล* 
   ช่วงนี้มีฝนตกบ่อย ๆ จะมีโรคท่ีนักเรียนต้องระวัง เช่น 
ไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่  โรคตาแดง  อาหารเป็นพิษ ส่ิง
ส าคัญท่ีจะท าให้นักเรียนห่างไกลจากโรคต่าง ๆ คือ ล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากท าธุระส่วนตัว 
ต้องฟอกสบู่ทุกครั้ง  
   เมื่อเป็นไข้ตัวร้อน สังเกตอาการถ้ารับประทานยาและ
เช็ดตัวแล้ว ไข้ไม่ลด ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจจะ
เป็นไข้เลือดออกได้ 

http://hilight.kapook.com/view/27324

