คนเก่งอมรินทร์
นักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทรารามได้รับรางวัล
การประกวดคาขวัญชิงทุนการศึกษา “เด็กไทยใส่ใจพลังงาน”
ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงปภาดา มาท้วม ป.๔/๓
ได้รับทุนการศึกษาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อม
เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายพลวัตร อรัญยถาวร
ป.๔/๓ ได้รับของที่ระลึกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พร้อม
เกียรติบัตร

สารจากท่านผู้อานวยการ

สวัสดีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ โรงเรียน
ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบ
ความไว้วางใจให้โรงเรียนเป็นสถาบันที่จะพัฒนาบุตร
หลานอันเป็นที่รักของท่านให้ไปสูค่ วามสาเร็จตาม
เป้าหมาย สาหรับในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนหวังว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านอีกเช่นเคย
ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน มีการเปิดชั้นเรียน
เพิ่มขึ้น คือ อนุบาล ๓ ขวบ และอนุบาล ๑ MEP ทั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ด้านคุณภาพในการจัด
การเรียนการสอนต่อไป
สุดท้ายนี้ขอผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนใน
การพัฒนาลูกหลานของเราเพราะท่านมีส่วนสาคัญเป็น
อย่างยิ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมเด็กๆ ให้มีความพร้อม
และประสบความสาเร็จในการเรียนต่อไป

(นางลมัยพร แหล่งหล้า)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ม.๑
นักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทรารามที่สอบเข้า
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวนทั้งหมด
๑๘๐ คนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสังกัดอื่นๆ ได้
๑๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙ สังกัดเอกชน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๑๑ โรงเรียนที่สอบเข้าได้ ๕ อันดับแรก ได้แก่
อันดับ ๑ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จานวน ๔๔ คน
อันดับ ๒ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จานวน ๒๙ คน
อันดับ ๓ โรงเรียนทวีธาภิเศก จานวน ๒๐ คน
อันดับ ๔ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จานวน ๑๒ คน
อันดับ ๕ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จานวน ๘ คน
โรงเรียนยอดนิยม ซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูง ได้แก่
๑. โรงเรียนศึกษานารี จานวน ๙ คน
๒. โรงเรียนสตรีวิทยา จานวน ๑ คน
ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนสตรีวิทยา ห้อง Gifted จานวน ๑ คน
๒. โรงเรียนศึกษานารี ห้อง Gifted จานวน ๓ คน
๓. โรงเรียนทวีธาภิเศก ห้อง MEP จานวน ๓ คน
๔.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ห้อง Gifted จานวน ๒ คน ห้อง
MEP จานวน ๑๐ คน
๕. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ห้อง IEP จานวน ๔ คน
๖. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ห้อง MEP จานวน ๔ คน
๗. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้อง MEP
จานวน ๑ คน
๘. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ห้อง Gifted
จานวน ๑ คน

โรคมือเท้าปาก...สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อลูกรัก

แนะนาครูใหม่
นางประภัทรศรี ชลวิจารย์
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
ประสบการสอนปฐมวัยมากกกว่า ๒๐ ปี
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒
นางสาวเกษประภา ศรีแสนตอ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
ครูประจาชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

- เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกปี แต่คนไทย
ไม่ค่อยให้ความสาคัญ
- ระยะฟักตัวตั้งแต่ได้รับเชื้อและเกิดอาการต่างๆ ใช้
เวลาประมาณ ๔-๖ วัน
- ถึงแม้ว่าช่วงแพร่เชื้อที่กระจายได้มากที่สุด คือ สัปดาห์
แรกของการป่วย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพอพ้นสัปดาห์
แรกแล้วจะหายไป เพราะความจริงแล้วเชื้อยังสามารถ
กระจายได้อยู่จนกว่ารอยโรคจะหายไป หรือบางครั้งเชื้ออาจ
อยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยได้เป็นเดือนๆ
- รอยผื่นหรือจุดแดงของโรค ส่วนใหญ่มักพบที่หลังมือ/
หลังเท้า ด้านข้างของนิ้วมือ/นิ้วเท้า มากกว่าที่จะขึ้นที่ฝ่ามือ
และฝ่าเท้า
- โรคที่มีอาการคล้ายโรคมือเท้าปาก ได้แก่ หัดเยอรมัน
แผลร้อนใน-แผลติดเชื้อในช่องปาก และอีสุกอีใส
- อาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคมือ
เท้าปาก ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาเจียน ซึม และชัก
เนื่องจากมีไข้สูง
ทีมา : http://www.dek-d.com/education/29290/

อมรินทร์สาร
ข่าวสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับเดือนพ.ค.-มิ.ย.

ยินดีตอ้ นรับสูร่ วั้ อมรินทร์

นางสาวพัทริยา ศรีเครือดง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
ครูพิเศษสายชั้น ป.๔ สอนวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
* ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
* ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
- วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
* ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
- วันสิ่งแวดล้อม
* ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
- ไหว้ครู

โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐

Website : http://www.amarin.ac.th
E-mail : amarin_school@hotmail.com

Facebook : โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม

