
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ ฉบับเดอืนกนัยายน ๒๕๕๕  

  กิจกรรมเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 
* ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
   - นักเรียนชั้น ป.๖ เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
* ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
   - Day Camp นักเรียนชั้น ป.๑ 
* ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
   - Day Camp นักเรียนชั้น ป.๒ 
* ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
   - กิจกรรมมุทิตาจิต 
* ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
   - สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
* ๔-๕ , ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
   - นักเรียนชั้น ป.๔-๕ เข้าค่ายลูกเสอื-ยุวกาชาด จ.เพชรบุร ี 

* ชื่นชมคนดีประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ * 

- ด.ญ.ฟ้ารุ่ง  สุขบางนพ ป.๓/๔ 
  เก็บกุญแจรถยนต์ได้สง่คืนเจ้าของ 
- ด.ญ.เบญญาภา  สระศรีสม,ด.ญ.นภัสวรรณ นรสิงห์ปรีชา ป.๔/๓ 
  เก็บนาฬิกาได้ส่งคืนเจ้าของ 
- ด.ช.นราทิพย์  ครุฑศิริ ป.๓/๑ 
- ด.ช.วิทยา  อยู่เจริญ ป.๑/๔ 
- ด.ญ.ปิยะธดิา  สุริวรรณ ป.๕/๕ 
  เก็บเงินไดส้่งคืนเจ้าของ 
     และมีนักเรียนหลายคนท่ีได้กระท าความดี เก็บสิ่งของได้น าสง่ที่หน่วย
กระท าความดี (ห้องพยาบาล) ซึ่งบางรายยังไม่มีผู้มาขอรับคืน ถ้าเป็นของ
นักเรียนคนใดให้ไปตรวจสอบและขอรับคืนได้ท่ีหน่วยกระท าความดี    

  ก าหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
* ๑ - ๓  ตุลาคม ๒๕๕๕ 
    ขอให้นักเรียนทุกคนต้ังใจอ่านหนังสือ ส่งงานเก็บคะแนน
ภาคปฏิบัติ ให้ครบและรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าข้อสอบ   

           กิจกรรมเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๕      
    กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - ยุวกาชาดนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
    กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ ณ ค่ายลูกเสือรีสอร์ทริมธารแคมป์ 
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 

       ก าหนดการเปิดภาคเรียน ท่ี ๒/๒๕๕๕ 
*๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕   - เปิดเรียนตามปกติ 
*๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕    - ตักบาตรเทโว    

                   โรงเรียนวัดอมรินทราราม 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   

             แนะน าครูใหม ่
 

 
 

 
    นางสาวอารียา  แพนาค            นายนัฏชา  นวลนก 
     วิชาเอก ภาษาไทย            วิชาเอกวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

                  ลับสมองประลองปัญญา 
   ชวนเด็กๆ มาเล่นเกมหาอักษร Find Words  พร้อมแล้วลุยเลย 



คนเก่งอมรินทร์ 

     ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์โลก โหด มัน ฮา 
   ส านักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์ 
  ประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนในห้องเรียน
ให้ข้อมูลพอสังเขปเสียจนไม่น่าสนใจ ท้ัง ๆ 
ที่เรื่องราวของคนยุคก่อนมีสีสันและรสชาติ
มากกว่าชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างสงคราม
ที่มีทั้งความโศกเศร้าและเสียงหัวเราะ  
ชีวิตยุคหินที่ดูป่าเถ่ือนแต่น่าทึ่ง หนังสือชุด
น้ีเป็นหนังสือขายดีในประเทศอังกฤษและ

แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มาแล้วกว่า 20 ภาษา  

นา..นา..น่าอ่าน 

          ข่าวประชาสัมพันธ ์

    โครงการโรงเรียนสองภาษา Mini English Program (MEP) 
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษดีข้ึน 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร     
    ในชีวิตประจ าวันได้และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแสวงหา 
    ความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน 
การเปิดรับนักเรียน 
 * ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการโรงเรียนสองภาษาจ านวน ๑ 
ห้องเรียน นักเรียน ๓๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
     ผู้ปกครองท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการ  
โทร. ๐ ๒๔๑๑ ๓๐๑๗ 
การเปิดเรียน 
   เปิดเรียน และระยะเวลาเรียนเหมือนกับห้องเรียนปกติ 

      รางวัลประกวดระบายสีภาพ จากหนังสือเพือ่ เพื่อนรกั  
๑. ด.ญ.ปารณีย์  อินเลื่อย  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๕ 
๒. ด.ญ.สรีรตัน ์  สถาผล   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒/๕                

     การแข่งขัน “รางวัลการแสดงความสามารถ
เรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖” ณ โรงเรียน 
วชิราวุธวิทยาลัย เด็กชายนิพิฐพนฐ์  นราวิชญ์
วิรุฬห์ นักเรียนชั้น ป. ๖ เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโล่ประกาศ

เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 

    ประกวดสื่อและเลา่นิทานในโครงการโลกทั้งใบไม่แตกตา่ง          
   โรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้น ป.๕ เปน็ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน  
มีรายชื่อดังนี ้
๑. ด.ญ.โชติกา  วิจติรขจรกลุ    ๒. ด.ญ.อรณิชา  มคิะนุช 
๓. ด.ญ.ฉตัรวิภา  ยนนาวา     ๔. ด.ญ.เอมพิกา  ศรีอุดร  
เข้ารอบ ๑๐ ทีมสดุท้ายเพื่อแข่งขนัรอบตัดสินต่อไป 

                      ข่าวประชาสัมพันธ ์
    กลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดอมรนิทราราม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีไดร้ับค าสั่งแต่งตั้งใหค้ล้องเครื่องหมาย 
วุดแบดจ์ ๒ ท่อน จ านวน ๘ คน  
    ขอให้บุคลากรทุกท่านมคีวามภาคภูมิใจและเป็นก าลังในการ
ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีพฒันาเยาวชนของชาติสืบตอ่ไป 

           วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ ๒๐ กันยายน  
    ย้อนกลับไปเมื่อ ๑๐ 
กว่าปีก่อน พ.ศ.๒๕๓๗ 
ภาพคลองแสนแสบใน
จินตนาการของผู้คนโดย 
เฉพาะคนเมืองหลวงคง 
ไม่พ้นภาพคลองน้ าคร า
สายใหญ่ สายยาวที่สุด 
ของกรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะนับจากต้นคลองที่สะพานผ่านฟ้า ผ่านย่านราชเทว ีประตูน้ า 
คลองตัน จนถึงบางกะปิ คลองที่รกเรื้อเต็มไปด้วยวัชพืช เช่น หญ้าคา 
ผักตบชวา ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ จากคลองสายน้ีอีกแล้ว ลบ
ภาพคลองแสนแสบที่น้ าใสแจ๋วและภาพด าผุดด าว่ายของไอ้ขวัญ-อ้าย
เรียมไปอย่างสิ้นเชิง 
     แม้ว่าชาวบา้นจะพยายามกันแล้วที่จะพัฒนาคูคลองดังกล่าว แต่ก็
เหมือนว่าเกินก าลัง เพราะปัญหาคลองแสนแสบมิได้เกิดขึ้นเพียงวันสอง
วัน และไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ แต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่มักง่ายและ
ไม่รู้คุณค่า 
     มากลาง ปี ๒๕๓๗ มีกลุ่มผู้รักน้ า และอับอายที่เห็นคคูลองทั่ว
กรุงเทพกลายเป็นท่อน้ าคร าขนาดใหญ่ ซึ่งร่วมด้วยกองทัพบกตลอดจน
สถาบันการศึกษาลงไปถึงโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วกรุงเทพมหานคร 
ได้รวมตัวกันในชื่อโครงการว่า “โครงการรวมใจภักด์ิรักษ์คลองแสนแสบ” 
    กระทั่งวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จประพาสทางเรือจากทา่น้ าผา่นฟ้าลีลาศไปจนถึง
ประตูท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร ใช้เวลา  
๕-๖ ชั่วโมง  วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี จึงจัดให้เป็นวันที่ส าคัญ 
วันหน่ึงคือในปี ๒๕๔๗ เป็นการครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการเสด็จประพาส
คลองแสนแสบของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ
เป็นวันครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการรณรงค์รักษาแหล่งน้ าของประเทศโดย
มีคลองแสนแสบเป็นตัวอย่างแห่งการพลิกฟื้นสภาพคลองเน่าเหม็น เต็ม
ไปด้วยผักตบชวาให้กลายเป็นล าคลองแห่งความภาคภูมิใจ 
     ๑๐ ปีแห่งการพัฒนาคลองแสนแสบ จึงเป็น ๑๐ ปีแห่งการส านึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นความภาคภูมิใจของชาวคลองแสนแสบ และชมรมรวมใจภักด์ิ รักษ์
คลองแสนแสบ รวมทั้งชาวไทยทุกคน 
ท่ีมา : http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4519.html  

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4519.html

