
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

 ภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ ฉบับเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๕  

 กิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ 
 * ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
    - มหกรรมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ณ เมืองทองธาน ี
    - พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือและเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด  
 * ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
* ๑๑-๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๕ 
    - เข้าค่ายงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค ณ ค่าย   วชิราวุธ 
* ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
    - ท าบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 
    - ทอดผ้าป่าการศึกษา 
* ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
    - ค่ายวิชาการ คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย 

            ลับสมองประลองปัญญา 
   ชวนเด็กๆ มาลากเส้นต่อจุด พร้อมระบายสีกันเถอะลากเส้น  
ต่อจุดพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามแล้วน้อง ๆ จะรู้ว่าเป็นภาพอะไร 

แนะน าครูใหม่    
 

 
 
 
 

นางอภิญญา  อนวัชชกุล 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

      พระคุณยิ่งใหญเ่ทา่ชีวิต 
เลี้ยงใกล้ชิดดูแลและสั่งสอน 

ยามห่างไกลแม่หว่งหาเฝ้าอาทร 
แม่ขอพรให้ลูกน้อยเป็นคนดี 

.................................. 
ภาพประกอบ 

ด.ญ.สิริดา  จันทรใย  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

                   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   

         * ธนาคารกระท าความดี ๒๕๕๕ * 

- ด.ญ.มนรวี  โทรจุฬานนท์ ป.๕/๔  
  * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
- ด.ญ.ปิยะธิดา  สุธิวรรณ ป.๕/๕   
  * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
- ด.ช.ปัญญวัฒน์  บุญเกิด ป.๕/๔  
  * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
- คุณคงชีพ  ปรุงแจ้ง 
  * เก็บเงินได้น าส่งเจ้าของ 
        น ามาส่งที่หน่วยกระท าความดี  ซ่ึงบางรายยังไม่มีผู้มา 
ขอรับคืน ถ้าเป็นของนักเรียนคนใดให้ไปตรวจสอบที่หน่วยกระท า
ความดีของโรงเรียนได้ที่ห้องพยาบาลค่ะ   



คนเก่งอมรินทร์ 

   โครงการแข่งขนัคน้หาสดุยอด “แฟนพนัธ์ุแท้การต์ูน
ความรูน้านมีบุ๊คส์” แข่งขนัในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ เวทีเอเทรียม ศนูย์การประชุมแห่งชาตสิิริกติิ์ ในงาน
เทศกาลครอบครัวรักการอ่าน (เทศกาลหนังสือเด็กและ
เยาวชน)  
     โรงเรียนไดส้่งตัวแทนนักเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัและ
สามารถคว้ารางวลัรองชนะเลศิ มาครองไดส้ าเร็จ ขอรว่ม
แสดงความยินดีกับ ด.ช.คมสนั  คงวงศ์สุภคั และ 
ด.ช.คมชาญ  จันทรศ์ิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
สร้างชื่อเสียงใหแ้ก่โรงเรียน 

                        โรคมือ เท้า ปาก  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
      โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส 
กลุ่ม ท่ีอยู่ในล าไส้คน มักพบเป็นในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี 
ซึ่งทารกและเด็กเล็กมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ง่ายและจะมี
อาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ส่วนผู้ใหญ่ก็พบเป็นโรคนี้ได้ 
     โรคนี้มักพบในสถานท่ีรับเล้ียงเด็ก และโรงเรียน
อนุบาล ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้บ่อย แต่มักไม่มีความ
รุนแรงและหายได้เองภายใน 7 - 10 วัน บางรายอาจมี
อันตรายจากภาวะแทรกซ้อน 
     การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
     ควรดูแลรักษาความสะอาดท่ัวไป และสุขอนามัยส่วน
บุคคลโดยล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนเตรียมอาหารและ 
หลังขับถ่ายทุกครั้ง ควรรับประทานอาหารที่สะอาด 
ปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ควรใช้ช้อนกลางในการ
รับประทาน อาหาร  ไม่ใช้ แก้วน้ า หลอดดูด  ช้อน   
ขวดนมร่วมกับผู้อื่น  หลีกเล่ียงการคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วย แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียน
จนกว่าจะหายป่วย  

     หลีกเล่ียง การน าทารกและเด็กเล็กเข้าไปในสถานท่ี
แออัด หรือท่ีๆ เด็กอยู่ร่วมกันจ านวนมาก หรือเล่นของเล่น
ร่วมกัน ในท่ีสาธารณะในช่วงท่ีมีโรคระบาดมาก ผู้ดูแลเด็ก
ต้องตัดเล็บให้ส้ัน  หมั่นล้างมือบ่อยๆ และรีบล้างมือให้
สะอาดโดยเร็ว เมื่อเช็ดน้ ามูกน้ าลาย หรือเปล่ียนผ้าอ้อม 
เส้ือผ้าท่ีเป้ือนอุจจาระท าความสะอาดพื้น  เครื่องใช้ หรือ
ของเล่นเด็กท่ีอาจปนเป้ือนเช้ือโรค  อย่างสม่ าเสมอด้วย
น้ ายาฟอกขาว  (คลอร็อกซ์)  อัตราส่วน คือน้ ายา 20 ซีซี. 
ต่อ น้ า 1,000 ซีซี. และล้างด้วยน้ าสะอาดอีกครั้งถ้าพบ
ผู้ป่วยเป็นโรคมือ เท้า  ปาก  ควร
รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขใน 
พื้นท่ีโดยเร็วเพื่อด าเนินการ 
ควบคุมโรคต่อไป 
 
ท่ีมา : http://thaihow.tripod.com/hea149.htm  

    “ท าไงดี! อยากจัดการเวลา 
ให้อยู่หมัด”  เป็นหนังสือเพ่ือ
กระตุ้นการพัฒนาตนเองและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน 
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
การ์ตูนพัฒนาตนเองที่มีหน้าตา 
น่ารักชวนอ่าน เป็นเร่ืองเก่ียว 
กับการช่วยให้บริหารเวลาใน
ชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น ผู้อ่าน 

จะรู้จักวิธีการจัดการบริหารเวลาใน 1 วันให้คุ้มค่าที่สดุ โดยเนื้อเร่ืองแบ่งเป็นตอนๆ อธิบายอย่าง
เข้าใจได้ง่าย ดว้ยการสนทนาผ่านตัวละครเอกของเร่ือง  เคียวโกะ อิเกะดะ สาวเจ้าไอเดีย เจ้าของ
ผลงานชุด “ท าไงดี!” เป็นคนถ่ายทอดแนวคิดออกมาได้อย่างดีในหลายผลงานทีผ่่านมา ด้วยการ
ท าเองพิสูจน์เองมาแล้วจนเข้าขั้นเซียนก็จะน ามาเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ห้องรก เก็บตังค์ จัด
ห้องให้เนี้ยบ หุ่นดี มาครั้งนี้ขอปฏิรูปตัวเองเสียใหม่ ในเรื่องการท างานให้ทันเวลาอย่างมีแบบแผน 
เพ่ือการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ต้องเร่งรีบ น าไปสู่การกินอ่ิม นอนหลับได้อย่างสบายใจ กลั่นกรอง
ออกมาจนเป็นเทคนิคสุดเจ๋งช่วยให้ผู้อ่านทุกคนจัดการเวลาได้อยู่หมัดอย่างง่ายดาย 

 “นานา...น่าอ่าน” 

*ข่าวประชาสัมพันธ์* 
     โรงเรียนวัดอมรินทราราม ได้รับคัดเลือกจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ให้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 
(ภาคกลาง)  ในวันท่ี 11 - 15 สิงหาคม 2555   
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี 

http://thaihow.tripod.com/hea149.htm

