
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ฉบับเดอืน พ.ค.-มิ.ย. 

แนะน าครูใหม่  
 

กิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
    * ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
       - เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 
    * ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
       - วันงดสูบบุหรี่โลก 
 กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
   * ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
       - ผู้ปกครองพบคุณครูประจ าชั้นรับเงินสนับสนุนจาก       
        รัฐบาลและช าระเงินสนับสนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    * ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
       - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
    *  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
        - กิจกรรมวันไหว้ครูและการเลือกต้ังประธานนักเรียน      
          ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    * ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
       - กิจกรรมวันสุนทรภู่/กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
 

โรงเรียนวัดอมรินทราราม 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 

ยนิดตีอ้นรบัสูร่ัว้อมรนิทร ์

นางสาวพัชรา  กลมลา 
สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.๔  
และการค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) ป.๕ 

นายพงศ์ตะวัน  เวชศาสตร์ 
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.๔ 

นายคณาวุฒิ  พาโคกทม 
สอนวิชาสังคมศึกษา ป.๑ และ ป.๒ 

นางสาวรัชฎาพร  หาญมโน 
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.๓ 

นายพัชรินทร์  ชูช่วย 
สอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.๕ และ ป.๖  

กิจกรรมวันวิสาขบูขา 
 



       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ม.๑ 
            นักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทรารามที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวนทั้งหมด ๑๖๒ คน ดังน้ี สังกัดสพฐ. และสังกัด
อ่ืนๆ ได้  ๑๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ๙๙.๓๘  สังกัดเอกชน ๑  คนคิดเป็นร้อย
ละ ๐.๖๒ เรียนต่อต่างประเทศ ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ 
   โรงเรียนท่ีสอบเข้าได้ ๕ อันดับแรก  ได้แก่ 
      อันดับ ๑ โรงเรียนสตรีวัดระฆังโฆสิตาราม  ๔๔  คน    
            คิดเป็นร้อยละ    ๒๗.๓๓ 
      อันดับ ๒ โรงเรียน ทวีธาภิเศก               ๒๗   คน    
 คิดเป็นร้อยละ    ๑๖.๗๗ 
      อันดับ ๓ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย           ๑๗   คน   
 คิดเป็นร้อยละ    ๑๐.๕๖ 
      อันดับ ๔ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม   ๑๕    คน   
 คิดเป็นร้อยละ     ๙.๓๒ 
      อันดับ ๕ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร           ๘    คน   
 คิดเป็นร้อยละ      ๔.๙๗ 
  โรงเรียนยอดนิยม 
     ๑. โรงเรียนศึกษานารี  ๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๑๑ 
     ๒. โรงเรียนเบญจมราชาลัย  ๔  คน      คิดเป็นร้อยละ  ๒.๔๘ 
     ๓. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ๓ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑.๘๖ 
    ๔. โรงเรียนสตรีวิทยา   ๑  คน         คิดเป็นร้อยละ   ๐.๖ 

สวัสดีคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน 
    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ โรงเรียนขอขอบคุณ
ผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้
โรงเรียนเป็นสถาบันที่จะพัฒนาบุตรหลานอันเป็นที่รัก
ของท่านน าไปสูค่วามส าเร็จตามเป้าหมาย  ส าหรับใน 
ปีการศึกษาน้ีทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านผู้ปกครองทุกท่านเช่นปีก่อนๆ 
    ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนได้พัฒนา
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน   จัดให้มี knowledge 
sharing room เพื่อประโยชน์ด้านคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาลูกหลาน เพราะท่านมี
ส่วนส าคญัเป็นอย่างย่ิงในการสนับสนุน ส่งเสริมเด็กๆ ให้
มีความพร้อมและประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป 
 
                

 
(นางลมัยพร  แหล่งหล้า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 

สารจากท่านผู้อ านวยการ                           ความส าคัญของ “วันวิสาขบูชา” 
           วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ คือวันขึ้น 
๑๕ ค่ า เดือน ๖ (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๗) ในวันน้ีได้มีเหตุการณ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ 
เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกันของ
พระพุทธเจ้า  

 
 
 
 
 
 

 

 วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็น
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เน่ืองจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญ 
3 เหตุการณ์ที่เก่ียวเน่ืองกับพระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นจุดเร่ิมต้นของศาสนาพุทธ 
ด้วยเหตุตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชา จงึถือว่าเป็นวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเมื่อถึงวันเช่นน้ี พุทธศาสนิกชนถ้วนหน้าทั้งคฤหสัถ์และ
บรรพชิตผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงพร้อมใจกันน้อมร าลึกถึงพระพุทธเจ้า 
ประกอบพิธีบูชาด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพเป็นอย่างย่ิง 
 ในวันวิสาขบูชานี้ ถือเป็นวันส าคัญของชาวพุทธทั่วโลก ส่วนใหญ่
จึงจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีบุญใหญ่ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อบ าเพ็ญกุศล
และร าลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น ท าบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม ปล่อยนก 
ปล่อยปลา และนิยมเวียนเทียนรอบอุโบสถ์ในตอนค่ า เพื่อเป็นการถวาย
พุทธบูชา 

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  

http://clk.tfxiq.com/?uid=ee9eqKhu2/NvjMMkYkJ/58ykfjYemRrLZwUK1QihuscZn8WeYz3UNw0bs/p8MkBDRXzPYicGKjxA2A8JtUeHnW0rJVOdmk0vwYDFx9APeTVYNRcF5RSOpE0h8p0kZ8QGytpPGzQIt11/f/drbgFGgan549mLyqWUFruY9GNuCHSWJuOpEGOt53+XiOGjbVTiEC8f0gJtdm5yJxj1wMeYvlXaOCvEC1V5qnAfxzBc8
http://clk.tfxiq.com/?uid=ee9eqKhu2/NvjMMkYkJ/58ykfjYemRrLZwUK1QihuscZn8WeYz3UNw0bs/p8MkBDRXzPYicGKjxA2A8JtUeHnW0rJVOdmk0vwYDFx9APeTVYNRcF5RSOpE0h8p0kZ8QGytpPGzQIt11/f/drbgFGgan549mLyqWUFruY9GNuCHSWJuOpEGOt53+XiOGjbVTiEC8f0gJtdm5yJxj1wMeYvlXaOCvEC1V5qnAfxzBc8
http://scoop.mthai.com/specialdays/108.html

