
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  

น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย 

                     ความเป็นมาของอาเซียน 
        อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรอื 
SEAN) ก่อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Decla-
ration ) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยมีสมาชิกผู้ก่อต้ัง ๕ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ได้ลงนามใน 
“ปฏิญญากรุงเทพ”(Bangkok Declaration) เพ่ือจัดต้ังสมาคม
ความร่วมมือกันในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก 
และการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในพ้ืนที่และเป็น
การเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง
สันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในเวลา
ต่อมาได้มี บรูไนดารุสซาลาม (เข้าเป็นสมาชิกต้ังแต่ ๘ มกราคม 
๒๕๒๗)สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม 
(เข้าเป็นสมาชิกต้ังแต่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๓๘) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (เข้าเป็นสมาชิกต้ังแต่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๐) สหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกต้ังแต่ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐) ราชอาณาจักร
กัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกต้ังแต่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๔๒) ตามล าดับท าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ ๑๐ ประเทศ    

 
 
 

     อะไร? ท าไม? ยังไง? เปิดโลกวิทยาศาสตร์
แสนสนุก ป.3 เล่มน้ีมีเน้ือหาที่ลึกขึ้นไปอีกระดบัหน่ึงในเล่มจะ
ประกอบดว้ย เล่าเรือ่งรา่งกาย, เล่าเรือ่งส่ิงมีชีวติ, เล่าเรือ่งส่ิงใกล้
ตัว, เล่าเรือ่งโลกและอวกาศ แถมดว้ยการ
ทดลองสนุกๆ และประวตัินักวิทยาศาสตรท์ี่มี
ชื่อเสียงเพือ่สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆ ที่รัก
วิทยาศาสตร ์

นา..นา..น่าอ่าน 

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

Website : http://www.amarin.ac.th 
E-mail  :  amarin_school@hotmail.com 
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อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพือ่การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 



ประมวลภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 
 
 

งานเกษียณอายุราชการครวูราลี ศรีทอง และครูส ารวย หอมรองบน  ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๖ 

กิจกรรมตักบาตรเทโว วันออกพรรษา  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ประชุมครูประจ าเดือนตุลาคม ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ ๒๘-๒๙ ต.ค. ๒๕๕๖ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน  

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณัฐวัฒน์ รุจิศักด์ิ ป.๑ ห้อง MEP  
ด.ช.ธรธเนศ วัจนะประพันธ์ ป.๒/๒ เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด  
ที่โลตัสปิ่นเกล้า โดยมีคุณครูธัญสิทธิ์ วรรณปกาสิต เป็นผู้ดูแล  

และได้รับรางวัลถ้วยเงิน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖  

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปารณีย์  อินเลื่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒  
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ในการประกวดปลากัดชิงแชมป์ประเทศไทย  
วันปลาสวยงามแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นครีบสั้นหางคู ่

และได้รับรางวัลชมเชยอีก ๑๑ รางวัล  
งานจัดเมื่อวันที่ ๑๙-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 

ข่าวฝาก...กลุ่มบริหารวิชาการ 
     * มีการประกวดและแขง่ขนังานศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในชว่งเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ดูรายละเอียดการแข่งขนั ณ เว็บไซต ์สพป.กทม.  
http://www.edbkk1.go.th หรือเวบ็ไซต์ส านักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน http://www.sportactobec.go.th 
    * โรงเรียนได้เสนอผลงาน เพื่อขอรับการพิจารณาคดัเลอืกให้
ได้รับรางวัลเกียรตคิุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูเกียรติ
สถาน ศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม
ดีเดน่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของมลูนธิิธารน้ าใจ ได้ก าหนด 
ตรวจเย่ียมโรงเรียนในวนัพุธท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา 
๐๙.๐๐ น. 

  กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
* ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
   - รับกฐินพระราชทาน ณ วัดอมรินทราราม  
* ๔ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
   - ประกาศผลการเรียน อนุบาล, ป.๑-๖ 
* ๑๘ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
   - ติวธรรมศึกษา  
* ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
   - รับการประเมินรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักด์ิ 
* ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
   - สอบธรรมศึกษาตรี โท เอก 

       สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน 
  ยินดีต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครองและคุณคร ู
      ทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ขอขอบคุณ 
     ท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และ 
     สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา   
     ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความเมตตาเช่นน้ีอีก 
          ประเทศของเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    ในปี ๒๕๕๘ ในโอกาสน้ี ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครอง 
    มาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนของเรา      
      เพราะผู้ปกครองมีส่วนส าคัญย่ิงในการพัฒนา 
     คุณภาพนักเรียน การดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความรัก 
     ความอบอุ่นเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้บุตร 
    หลานของท่านเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป และมี 
    ศักยภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศ พร้อมก้าว 
     เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ 
 
 

 
                     (นางลมัยพร  แหล่งหล้า) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 


