
 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับเดือน ก.พ.-มี.ค. ๒๕๕๙ 

อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพือ่การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

โรงเรียนวัดอมรนิทราราม สพป.กทม. 
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์  แขวงศิรริาช  เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ 
Website : http://www.amarin.ac.th 
E-mail  :  amarin_school@hotmail.com 
Facebook : โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม. 

 โรงเรียนวัดอมรินทรารามขอขอบพระคุณคณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา 
คุณธรรมและจริยธรรม ทุกท่าน ท่ีให้ข้อคิดและค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน  

 วันมาฆบูชา เป็นวันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๓ มีเหตุการณ์
อัศจรรย์ คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจ านวน ๑,๒๕๐ รูป  
มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้
นัดหมายกัน ซึ่งพระสงฆ์ทัง้หมดเป็นพระอรหันต์  

ฝึกสมองกันเถอะ 

 แจ้งเปลี่ยนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 
   ตามหนังสืออ้างถึง โรงเรียนแจ้งก าหนดการเปิดเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่เน่ืองจาก
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
สืบเน่ืองจากโครงการต่อสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางข้ึน-ลง และ
ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เพ่ือเป็นการเตรียมการเรียนล่วงหน้า 
กรณีที่ต้องขออนุญาตปิดเรียนเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นผลกระทบจากการ
ก่อสร้างดังกล่าว โรงเรียนจึงขอเลื่อนก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๙ เป็นวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นักเรียนทุกระดับชั้น 
พบครูประจ าชั้นเพ่ือปฐมนิเทศ   รับตารางเรียน  รับหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน และเปิดเรียนเต็มวัน 



     กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม ๒๕๕๙ 
 * ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
     - พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ของลูกเสือระดับชั้น ป.๒  
 * ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
     - พิธีประดับดาวดวงที่ ๑ ของลูกเสือระดับชั้น ป.๑  
 * ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
     - กิจกรรมอมรินทร์นิทรรศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
* ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
     - กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 
* ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
     - พิธีประดับดาวดวงที่ ๓ ของลูกเสือระดับชั้น ป.๓ และ 
       พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ (หลักสูตรลูกเสือโท) 
* ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สอบนอกตารางตามวชิาที่ก าหนด 
* ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ขวบ และชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๒ 
       ทดสอบความพร้อม 
* ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้น ป.๖ สอบ O-NET 
* ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้น ป.๒,๔ และ ๕ สอบข้อสอบกลาง 
* ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้น ป.๓ สอบ NT 
* ๑๐ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้น ป.๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
* ๑๑, ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้น ป.๑ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘  
       และสอบการอ่าน 
* ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - นักเรียนชั้น ป.๒ - ป.๕ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
* ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ป.๖ และ 
       กิจกรรมก่อนจากฝากธรรม 
* ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
     - ประกาศผลสอบนักเรียนอนุบาล ๓ ขวบ ถึง ชั้น ป.๕ 

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

พิธีประดับดาวดวงที่ ๑ ของลูกเสือ ชั้น ป.๑  
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

กิจกรรมอมรินทร์นิทรรศ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

นักเรียนชั้น ป.๖ สอบ O-NET ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
**ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.amarin.ac.th/ 

คนเก่งอมรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เด็กชายสิทธิชล ชินวรากร ได้รับรางวัลเหรียญทอง     
ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้สู่สากลส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

             วันวาเลนไทน์ (Valentine's Day)  
     กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วย         
ความสุขการแสดงถึงความรัก     
ความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและ
อยากให้เขามีความสุข และเป็นที่รับรู้กัน
ทั่วโลกว่าวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวัน
แห่งความรัก หรือ Valentine's 
Day และวันน้ียังมีคิวปิด หรือกามเทพ 

ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ วันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุด คิว
ปิดเป็นบุตรของวีนัสและมาร์ส แต่ชาวกรีกเรียกคิวปิดว่า อีรอส 
ภาพของคิวปิดที่มนุษย์โลกปัจจุบันได้รู้จักก็คือภาพเด็กน้อยที่ถือ
คันธนูและลูกศร มีหน้าท่ียิงศรรักให้ปักใจคน ปัจจุบัน คิวปิดและ
ธนูของเขากลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รูจ้ัก มาก
ที่สุด และความรักของเขามีกล่าวถึงบ่อยในภาพของ การยิงศรรัก 
ระหว่าง หัวใจสองดวงให้รักกัน เรียกกันว่า ศรรักคิวปิด  
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