
อมรินทร์สาร 

ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  

 กิจกรรมในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 
 * ๓-๕ , ๘- ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๔ 
    - กิจกรรม “ คนดีของแม่ ”  
 * ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
    - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
* ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
    - ท าบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 
    - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

     ลับสมองประลองปัญญา 
     ชวนเด็กๆ มาลากเส้นต่อจดุ พร้อมระบายสีกันเถอะ 

  *เกร็ดความรู้เล่าสู่กันฟัง * 
  สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 

1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด  
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวัน 
    อย่างถูกวิธี 
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร 
    และหลังขับถ่าย  
4. รับประทานอาหารสุก สะอาด  
    ปราศจากสารอันตราย 
    หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด  
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน 
    และการส าส่อนทางเพศ  
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น  
7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท  
8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
    และตรวจสุขภาพประจ าปี  
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ  
10.มีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม  
    

แนะน าครูใหม่ 
    
 

 
 
 
 

นางสาวปฏิญญา   เกษศิริโยธิน 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  

วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

      ยามที่แม่สั่งสอนพร่ าวอนลูก   เรื่องผิดถูกลูกก็ว่าแม่จู้จี้ 
ต่อเมื่อลูกเติบใหญ่จึงได้ดี           เพราะค าที่แม่พดูไวไ้ม่ผดิค า 
เมื่อยังเด็กลูกไมเ่ห็นคณุค่าแม่      เป็นบาปแท้ที่ลูกเถียงแม่เช้าค่ า 
ลูกกระท าความผดินี้ประจ า         ขอกล่าวค าขอโทษโปรดอภัย                                                     

                                                  http://webserv.kmitl.ac.th 

  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   

999 

9    9    9 

จงเติมตัวเลข 1 - 9  ลงในวงกลม โดยมีเง่ือนไขว่า
ต้องได้ค าตอบเป็น  999  ตามเงื่อนไข 

ห้ามใช้ตัวเลขซ้ ากัน 
นะจ๊ะ 



คนเก่งอมรินทร์ 
- ด.ญ.ปยิรมย์  พร้อมชินสมบัติ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
  เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นได้ส่งผลงาน “แววกว”ี ลงหนังสือ 
“ เพ่ือ เพื่อนรัก ”  ฉบับท่ี ๑๔๖ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 
- ด.ช.คเชนทร์  มว่งทอง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ได้รับ
รางวัลชมเชยแต่งเร่ืองจากภาพ  จากหนังสือ “ เพ่ือ เพื่อนรัก ”  
ฉบับท่ี ๑๔๖ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 

       ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมท าบุญเลี้ยงพระเพล 
 วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร   
  ธรรมศึกษา  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
                                ** ก าหนดการ ** 
๐๙.๐๐ น  - นักเรียน ผู้ปกครอง  ครู และบุคลากร  
                   พร้อมกันในห้องประชุมใหญ่ 
๐๙.๒๐ น.- พระสงฆ์ ๙ รูปมาถึงห้องประชุม 
    -  ประธานสงฆ์ในพิธีมาถึง 
    -  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
    -  ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวรายงานต่อ   
                    ประธานในพิธี   
๐๙.๓๐ น. - พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา    
๑๑.๐๐ น. - พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ 
๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 
๑๒.๐๐ น. - พระสงฆ์บังสุกุล อนุโมทนาอุทิศส่วนกุศล
แด่อดีตผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว 
๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน 

**ข่าวประชาสัมพันธ์** 
  - วันที่ 3-10 สิงหาคม 2554 กิจกรรมคนดีของแม่ 
    สานสายใยครอบครัวรอบร้ัวอมรินทร์ 
    กิจกรรม“กายอ่อนน้อม  วาจาอ่อนหวาน   
    จิตใจอ่อนโยน” ของลูกอมรินทร์ 
  - วันที่ 11 สิงหาคม 2554 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   
    มอบเกียรติบัตรแด่แม่ผู้เสียสละ 
  - วันที่ 18 สิงหาคม 2554 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
  - วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน   
     ท าบุญเลี้ยงพระเพล 
     พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก 
  - วันที่ 19 สิงหาคม 2554 คณะผู้ตรวจราชการ        
    กระทรวงศึกษาธิการ นิเทศติดตามตรวจเยี่ยม    
    โรงเรียน 
  - วันที่ 24 สิงหาคม 2554  
    นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-ป.2  
    ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต 
 
                                                     ** ข่าวฝากจากฝ่ายวิชาการ** 
   - ในเดือนสิงหาคม 2554 โรงเรียนงดเรียนเสริมศักยภาพ     
      วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  

  **กิจกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔** 

  กิจกรรมคนดีของแม่  สานสายใยครอบครัวรอบรั้วโรงเรียน  
  ระดับชั้นอนุบาล -  ป.๖ 
 
  
 

  
 
 
 

 
 

   
 
 
   กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ12 สิงหาคม 2554 
 


