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 “.....คนดีท ำให้คนอื่นดีได้ หมำยควำมว่ำคนดีท ำให้เกิดควำมดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ควำมเลวนั้นจะท ำให้คนดีเป็นคน
เลวก็ยำก แต่เป็นไปได้ ถ้ำคนดีเข้มแข็งในควำมดีจะท ำให้คนเลวมำท ำให้คนดีเป็นคนเลวยำก ส ำคัญอยู่ที่ควำมเข้มแข็งของคนดี  ....” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ 

ฉบับสุดท้ายของเทอมต้น/2561 
สัปดาห์หน้าประถมศึกษาจะสอบปลายภาคแล้ว 
ในช่วงปิดเทอมคุณครูท างาน มีงานประเมินต่างๆ ไปอบรมพัฒนาตนเอง 
ช่วงเวลาวันท าการที่ติดต่อโรงเรียนได้ 09.00-15.00 น. และมีวันโรงเรียน

หยุดท าการ 15, 18-19 และ 22-23 ตุลาคม  
 ขอขอบคุณผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านในเทอมนี้ค่ะ ขอบคุณน้ าใจ ความเช่ือมั่น
ไว้วางใจ ไมตรีจิตมติรภาพ และการให้เกียรติครูของลูก ที่มีใหเ้สมอ  
 วันสุดท้ายการเรยีน พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พบกันเทอมปลาย จะเปิดวัน
จันทร์ที่ 29 ตุลาคม พบกันเทอมปลายนะคะ 

 

ศุกร์ 21, จันทร์ 24-อังคาร 25 ก.ย. 
ประถมศึกษาสอบปลายภาคต้น 
พฤหัสบดี 27 ก.ย. -วอล์คแรลลี่ฐานความรู้
อนุบาล  
 -วันสุดท้ายการเรียนภาคต้น ปิด
เทอม เลิกเรียนเวลา 14.30 น. 
ศุกร์ 28 -เสาร์ 29 ก.ย.- ป.4-6 ออกค่าย
ลูกเสือ 
จันทร์ 29 ต.ค.-เปิดเทอมปลาย 

จติอำสำ สงิหำคม 

หนอนหนงัสอื ส.ค. 

บำ้นสดีเีดน่ ส.ค. 

ช่วงชั้นท่ี 1 ด.ช.ณัฐพัชร์  ธวัชชัยมงคล ป.2 (แดง) 
ช่วงชั้นท่ี 2 ด.ญ.พิมพ์ชนก  สิริวุฒิวิวัฒน์ ป.6 (ฟ้า) 

เตรียมอนุบาล  ด.ช.กันต์  พุ่มผกา (ฟ้า) 
อ.1 ด.ช.ธัญธร มินแอน พิศุทธิ์วชิรา (เหลือง) 
อ.2 ด.ญ.บุญญาพร ถนัดรบ (แดง) 
อ.3 ด.ญ.พิชชาพันธ์ เอียดศรีไชย (แดง) 
ป.1 ด.ช.ธนวิชญ์ สุตะคาน  (เหลือง) 
ป.2 ด.ช.เจริญทรัพย์ อาจวิเชียร (แดง) 
ป.3 ด.ญ.เมริยะห์ จารุพัฒนา (ฟ้า) 
ป.4 ด.ญ.กัญญาณัฐ ธรรมมา (เหลือง) 
ป.5 ด.ญ.วรรณดา อาญาเมือง (ฟ้า) 
ป.6/1 ด.ช.ภาม มาแฮ  (แดง) 
ป.6/2 ด.ช.ภากร อาภาสุโกศล (เหลือง) 

บ้านสีดีเด่นประจ าเดือนสิงหาคม ได้ใส่ชุดสวย
ชุดหล่อไปเม่ือ ศุกร์ 31 สิงหาคม ได้แก่ สี
เหลือง  อันดับ 2 สีแดง     อันดับ 3 สีฟ้า         
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กีฬำตำ้นยำเสพตดิ 
 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน 
สนับสนุน ช่วยคณุครดููแลนักกีฬา รับ-ส่งลูก 
และเป็นกองในกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพตดิ 
เมื่อ 23-24 สิงหาคม 2561 เป็นอย่างดียิ่ง 
เราต้องมสี่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วย 
ขอขอบคุณคุณครูที่ไปดูแล และครูพละที่
ประสานงานและเป็นก าลังใจนักกีฬาจัดการ
กิจกรรมทุกอย่างอย่างดี ด าเนินการอย่าง
เหน็ดเหนื่อยทุกการแข่งขัน ขอบใจนักกีฬาทุกคน ไม่ว่าแพ้หรือชนะ เจ็บตัวบ้าง ก็ไม่เป็นไร เรากส็นุกอยู่ดี  ถือว่าเป็นตัวแทนนักกีฬาของ
โรงเรียน ได้เรียนรู้จักการออกไปอยู่ร่วมกัน เล่นกีฬากับเพื่อนต่างโรงเรียน เก่งมากทุกคน ไม่ว่าจะไดเ้หรียญหรือไม่ สนุกๆ แสดงน  าใจ
นักกีฬา  นักกีฬาท่ีได้ระดับทองจะได้รับบตัรเกียรติยศดา้นท าช่ือเสียงให้โรงเรียนปลายปี ขอชมเชยรายชื่อนักกีฬาทั งหมด-ผู้ได้รางวัลไดแ้ก่ 

Charity Day  
 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านร่วม
กิจกรรมการกุศล และบรูณาการการ
เรียนรูเ้รื่องการออม การค้าขาย 
คณิตศาสตร์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ลด
ขยะ ในกิจกรรมขายของมือสอง โดยน า
สิ่งของที่เหลือใช้ในสภาพดี มาใหน้ักเรียนแตล่ะชั้นช่วยกันจ าหน่าย โต๊ะประมลูคึกคักเหมือนเคย ครูบษุบา ครูปรีชา ครผู่องศรี ช่วยกันจดั
ประมลูของที่มีราคา หรือน่าสนใจมากหน่อย เป็นสสีันของกิจกรรม ปีนี้ เราจะมอบให้ช่วยสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา 
โรงพยาบาลศิรริาช ได้ท าบุญทั่วหน้าท้ังคนฝากของมา คนซื้อ คนขาย คนจัดกิจกรรม  รายละเอียด ดงันี้ 
 สรุปรายได้จากการขายทั้งหมด ไมห่ักค่าใช้จ่าย  รายละเอียดยอดเงนิท่ีแต่ละโต๊ะขายได้ ดังนี   อนุบาล+ธุรการ =1,616 บาท   ป.1 
=450บาท   ป.2 =1,458 บาท    ป.3 =1,521 บาท   ป.4  =1,700 บาท   ป.5 =1,185 บาท   ป.6 =1,325 บาท โต๊ะประมลู =6,345 
บาท ยอดเงินรวมขายได้ 16,600 บาท อน่ึง มีเงินที่นักเรียนชั น ป.6 ปัจจุบัน เรียนงานเกษตร ท าปุ๋ยชีวภาพ ท าเองตั งแต่กระบวนการผลติ
จนถึงจัดจ าหน่าย ตั งแตเ่ทอมปลายปี 2560 ได้เงินจากการจ าหน่าย 2,000 บาท ร่วมสมทบ นอกจากนี  เงินท่ีเหลือบริจาคจากการไปท า
จิตอาสาบ้านพักคนชรา เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 เหลืออยู่ 1,280  บาท ซึ่งจะน าไปสมทบครั งนี ด้วย  สรปุคือ เงินCharity Day 16,600 
บาท เงินปุ๋ย 2,000 บาท เงินเหลือจิตอาสา  1,280 บาท รวมเป็น19,880 บาท โรงเรียนบริจาคเงินเพิ่มอีก 1,120  บาท รวมเป็นเงินโอน
เงินบริจาคสร้างสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิรริาชแล้ว เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาสภากาชาดไทย จ านวนเงินท้ังสิ้น 21,000  บาท อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ 

รายชื่อนักกีฬายิงลุกโทษฟุตบอล 5 คน 
อนุบาล 
1. ด.ช. ธนิก    คงเจริญสุข 
2 . ด.ช. วชิรวิทย์   ลิมานวัฒน์ 
3. ด.ช. ณัฐกันต์  งอกค า 
4. ด.ช. ณภพ   รัตนภมู ิ
5. ด.ช. ชวกร   วิมลมณ ี 

รายชื่อนักกีฬากรีฑา อนุบาล วิ่ง  20 เมตร 
1. ด.ช. เพียงภูมิ   อุชิน 
2. ด.ญ. อัญรินทร์   ปานอ่ิม 
3. ด.ช. ศุภกร    ปรีชาสถาพร 
4. ด.ญ. กัญญาณัฐ   ดิษฐแก้ว 
5. ด.ช. ธนิก    คงเจริญสุข    เหรียญทอง 

วิ่ง  30 เมตร 
1. ด.ญ. กรรวี   สิงหรา ณ อยุธยา 
2. ด.ช. ปัญวิชญ์    ศรีวาลัย 
3. ด.ญ. ไอยดา   ม่วงกลิ้ง 
4.ด.ช. ปัณณธรี์   จ าลองพิมพ์    

วิ่ง  4 X 20  เมตร  
1. ด.ญ. อัญรินทร์   ปานอ่ิม   2. ด.ญ. รวินทร์วรกาล   ผู้พัฒน์   3. ด.ญ. ตรรีัตน์   จิรารัตน์พิทักษ์      4. ด.ญ. ณัฐธารรีัตน์   ทองเพ็ญ 
5. ด.ช. ศุภกร    ปรีชาสถาพร    6. ด.ช. ปัณณธีร์   จ าลองพิมพ์      7. ด.ช. อภิรัฐ     แสงคง      8. ด.ช. รชต    สีบัว    
9. ด.ญ. กรรวี   สิงหรา ณ อยุธยา    10. ด.ญ. กัญญาณัฐ   ดิษฐแก้ว      11. ด.ญ. กรชนก   ทองดี      12. ด.ญ. ญภา    ธรรมบุษย ์
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(รายชื่อนักกีฬาต้านยาเสพตดิ-ต่อ) 
เก็บบอลใส่ตะกร้า 
1. ด.ญ. อัญรินทร์   ปานอ่ิม     
2. ด.ญ. รวินทร์วรกาล   ผู้พัฒน์    
3. ด.ญ. ตรรีัตน์   จิรารัตน์พิทักษ์    
4. ด.ญ. ณัฐธารีรัตน์   ทองเพ็ญ     
5. ด.ญ. กานดา    นวลเขียว    

รายชื่อนักกฬีาฟุตบอล  รุ่นอายุ  8  ปี      เหรียญทองแดง  
1. ด.ช. กิตติวินท์    บุญคุ้ม        2. ด.ช. เจริญทรัพย์   อาจวิเชียร 
3. ด.ช. ชลากร   วิมลมณี          4. ด.ช. วรธัช   หวังสิทธิเดช 
5. ด.ช. ปกป้อง   ฐิตะฐาน         6. ด.ช. นรภัทร   ม่วงเกษม 
7. ด.ช. พชรพงศ์   เพชรเขียว  

ยืนกระโดดไกล  
1. ด.ช. พฤสนัย   ป้องศรี                                 2.ด.ญ. ตรีรัตน์   จิรารัตน์พิทักษ์              3. ด.ช. ศุภกร    ปรีชาสถาพร   
4. ด.ญ. ญภา    ธรรมบุษย์    เหรียญทองแดง     5. ด.ช. ณัฐกันต์  งอกค า                       6. ด.ญ. ไอยดา   ม่วงกลิ้ง 
ขว้างไกล  ด.ญ. ญภา    ธรรมบุษย์    เหรียญเงิน     
 รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี เหรียญทองแดง 
1. ด.ช. ธีระเดช    คงเจริญสุข 
2. ด.ช. พงษศกร   อันจันทึก 
3. ด.ช. พิสิษฐ์    ศรีมณีธรรมกุล 
4. ด.ช. ชรัญญ์ชัย    อัคคีสุวรรณ 
5. ด.ช. ภูริวัฒน์   ก้อนนาค 
6. ด.ช. ปองคุณ   สิงหนนท ์
7. ด.ช. พรรษวัฏ    ปิ่นบ้านกวย 
8. ด.ช. ธีภพ   ธรรมบุศย์ 
9. ด.ช. ธนภัทร   อาจวิเชียร 
10. ด.ช. กฤติธี   สุขะวัธนกลุ 
11. ด.ช. ชวิน   อังคณิต 

รายชื่อนักกฬีาฟุตบอล  รุ่นอายุ  12  ปี  เหรียญทองแดง 
1. ด.ช. สิปปกร    เลิศนิมิต 
2. ด.ช. สิทธินนท์   พูนคล้าย 
3. ด.ช. ฐปนพร   เหลืองเลิศวันชัย 
4. ด.ช. ณัฐวรรธน์    จันทร์ห้วย 
5. ด.ช. อิทธิพัทธ์    ธีรวัฒนสาร 
6. ด.ช. อนุวิท    บุญช่วย 
7. ด.ช. ภูษิต    อัญมณีเจริญ 
8. ด.ช. ปภังกร   ฤกษ์สันทัด 
9. ด.ช. เทพทัต    พงศ์ค า 
10. ด.ช. พีรวัส   หวังสิทธิเดช 
  

รายชื่อนักกฬีาแชร์บอล  รุ่นอายุ  10  ปี ชาย 
1. ด.ช. ธีระเดช    คงเจริญสุข 
2. ด.ช. พงษศกร   อันจันทึก  
3. ด.ช. พิสิษฐ์    ศรีมณีธรรมกุล 
4. ด.ช. ชรัญญ์ชัย    อัคคีสุวรรณ 
5. ด.ช. ภูริวัฒน์   ก้อนนาค  
6. ด.ช. ธีภพ   ธรรมบุศย ์
7. ด.ช. พรรษวัฏ    ปิ่นบ้านกวย 
8. ด.ช. ธนภัทร   อาจวิเชียร  
9. ด.ช. กฤติธี   สุขะวัธนกุล  

รายชื่อนักกฬีาแชร์บอล  รุ่นอายุ  10  ปี หญิง   เหรียญเงิน 
1. ด.ญ. ธนัชชา    ภูมิรินทร์ 
2. ด.ญ. ดลชนก    วิภาตะโยธิน 
3. ด.ญ. อลิชา   ฐิตะฐาน 
4. ด.ญ. ณัฐชา   เพ่ืมพูนพร้อม 
5. ด.ญ. ทอฝัน   จุนอนันตธรรม 
6. ด.ญ. ศุภิสรา   สุดพรหม 
7. ด.ญ. วรรณรดา    อาญาเมือง 
8. ด.ญ. กุลนัดดา    สหวัฒน์ 
9. ด.ญ. คณัสวรรณ   สิงหาชม 
10. ด.ญ. รินทร์ระวี    บริสุทธิ์ 

รายชื่อนักกฬีาแชร์บอล  รุ่นอายุ  12  ปี ชาย  เหรียญเงิน 
1. ด.ช. สิปปกร เลิศนิมิต  2. ด.ช. สิทธินนท์   พูนคล้าย    3. ด.ช. ฐปนพร เหลืองเลิศวันชัย   4. ด.ช. ณัฐวรรธน์  จันทร์ห้วย  
5. ด.ช. อิทธิพัทธ์    ธีรวัฒนสาร   6. ด.ช. อนุวิท    บุญช่วย   7. ด.ช. ภูษิต    อัญมณีเจริญ    8. ด.ช. ปภังกร   ฤกษ์สันทัด                  
9. ด.ช. เทพทัต    พงศ์ค า      10. ด.ช. พีรวัส   หวังสิทธิเดช  
รายชื่อนักกฬีากรีฑา  ระดับ ประถมศึกษา  วิ่ง 50  เมตร    
1.  ด.ช. กิตติวินท์  บุญคุ้ม เหรียญทอง (รุ่น 8 ปี)   2.ด.ญ. สุพิชญา  จรรยา  เหรียญทองแดง  (รุ่น 8 ปี) 3.ด.ช. ภูริวัฒน์ ก้อนนาค          
4.   ด.ญ. ณัฐชา  เพ่ิมพูนพร้อม เหรียญทองแดง (รุ่น 10 ปี)              5. ด.ช.ธนภัทร อาจวิเชียร เหรียญทอง (รุ่น 10 ปี)                 
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HAPPY BIRTHDAY 
“October” 

สขุสนัตว์นัเกดิ เดอืน ตลุาคม 

อ. 1 ด.ช. ภรัณย ู ด ารงทวีศักดิ ์
อ. 1 ด.ญ. สาริศา ขุนพิทักษ์ 
อ. 1 ด.ช. ธีรธิป ศรีบัวทอง 
อ. 2 ด.ช. เพียงภูม ิ อุชชิน 
อ. 2 ด.ญ. กัญญาณัฐ ดิษฐแก้ว 
อ. 2 ด.ช. อภิรัฐ แสงคง 
อ. 2 ด.ญ. กรชนก ทองดี 
อ. 2 ด.ช. ศุภกร ปรีชาสถาพร 
อ. 3 ด.ช. ปัณวิชญ ์ ศรีวาลัย 
อ. 3 ด.ช. ณัฐกันต ์ งอกค า 
ป. 1 ด.ช. วสุธันย ์ ปิ่นทะศิร ิ
ป. 1 ด.ช. เหนือน  า แซ่ลี  
ป. 2 ด.ช. ธิติภพ ปอพาณิชกรณ ์
ป. 2 ด.ช. ธีรภพ ปอพาณิชกรณ ์
ป. 2 ด.ญ. พรรณพมิพ์ ไผทพฤกษ ์
ป. 2 ด.ญ. พิมพ์พรรณ ไผทพฤกษ ์
ป. 4 ด.ช. ทีฆปกรณ ์ ศรีสุวรรณ 
ป. 4 ด.ญ. ณัฐชา เพิ่มพูนพร้อม 
ป. 4 ด.ช. พรรษวัฏ ปิ่นบ้านกวย 
ป. 5 ด.ช. ภูมิรพ ี พันธุเมฆินทร ์
ป. 6/1 ด.ญ. ญาณิน อู๊ดเจรญิ 
ป. 6/1 ด.ญ. พิมพ์ชนก สิริวุฒิวิวัฒน์ 
ป. 6/1 ด.ญ. พิมพ์มาดา สิริวุฒิวิวัฒน์ 
ป. 6/1 ด.ญ. กุลปริยา นิ่มสา 
ป. 6/2 ด.ช. พชร สิริวุฒิวิวัฒน์ 
ป. 6/2 ด.ช. ภูษิต อัญมณเีจรญิ 

กจิกรรมทีก่ ำลงัจะมำถงึ 
1. สอบจำ้สอบ.... ประถมศึกษาสอบทุกกลุ่มสาระ เตรียมตัวสอบกนัแล้วหรือยัง 

21, 24-25 กันยายน วันแรกจะสอบหลายวิชาหน่อย เป็นวิชาปฏิบตัิ ซึ่งสอบ
ทฤษฎีที่ส าคัญเทอมละครั้งเท่านั้น วันต่อๆไปเป็นหา้วิชาหลัก 

2. Big Cleaning Day    วันพุธท่ี 26 กันยายน เวลา 14.00-15.00 น. 
เป็นเวลามอมแมมของพวกเรา นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด มาแสดง
จิตอาสาท าความสะอาดโรงเรียนดว้ยกัน  

3. วอล์คแรลลี่ฐานความรู้อนุบาล พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 จัดฐานการ
เรียนรู้อนุบาลจ านวน 3 ฐาน ได้แก่  ย าของหนูดูน่าชิม เกมถอดรหสัภาพ และ 
ภาพติดตา เวียนครบทุกฐานตามสญัญาณก าหนด เวลา 09.00-11.30 น. ชวน
ผู้ปกครองมาช่วยกันได้นะคะ ทุกชั้นเลกิเรียนเวลา 14.30 น.  ผู้ปกครองรับ
กลับก่อนกรุณาแจ้งคุณครูประจ าช้ัน 

4. นักเรียนห้องใดท่ีต้องการเลี้ยงปิดเทอมภายในห้องเรียน สามารถท าได้ 
5. หลังเปิดเทอม -พุธ 31 ต.ค.-แต่งกายแฟนซีHalloween ได้ งดแต่งชุดขาว 1 

วัน เพื่อให้นักเรียนได้ตาโตเบิกบานรับเปิดเทอม 

รายชื่อนักกฬีาแชร์บอล รุ่นอายุ 12 ปี หญิง (เหรียญทองแดง) 
1. ด.ญ. ญาณิศา    ศิริวงษ์ 
2. ด.ญ. วชิราภรณ์   คงบุตร 
3. ด.ญ. กันติชา     รุ่งโรจน์ 
4. ด.ญ. ญานิน      อู๊ดเจริญ 
5. ด.ญ. จิรญาดา   ทวีวัฒน์ 
6. ด.ญ. กชกร      บุญพิพัฒน์ 
7. ด.ญ. ต้นข้าว    วิสุตกุล 
8. ด.ญ. ปฐมาวรรณ    สุดแสง 
9. ด.ญ. เฟธ     พรู 

(รายชื่อนักกีฬาต้านยาเสพตดิ -ตอ่) 
รายชื่อนักกฬีากรีฑา  ระดับ ประถมศึกษา     วิ่ง 60  เมตร   
1. ด.ช. กิตติวินท์  บุญคุ้ม    เหรียญทองแดง (รุ่น 8 ปี) 
2. ด.ญ. ณัฐมล จันทร์ห้วย   เหรียญเงิน (รุ่น 8 ปี) 
3. ด.ช. ธนภัทร  อาจวิเชียร  เหรียญทอง (รุ่น 10 ปี) 
4. ด.ญ. อลิชา ฐิตะฐาน       เหรียญทองแดง (รุ่น 10 ปี)    

คำ่ยลูกเสอื-เนตรนำร ีป.4-6  
 วันท่ี 28-29 กันยายน ค่ายช่ือ บ้านกลางเขาแคมป์ เลือกเอาที่ปลอดภัย ดูแลง่าย 
สะดวกสบายกับนักเรียน ไม่ให้ล าบากมากเกินไป ผู้ปกครองจะกังวล ให้เรียนรู้ธรรมชาติ 
ความเป็นอยู่เรียบง่าย การช่วยเหลือดูแลตนเอง และความสามัคคี  

 ค่ายลูกเสือบ้านพลอย เป็นค่ายปลอดภัย ไม่ฝึกโหด ลองปล่อยให้ลูกเติบโต 
เรียนรู้ถูกผิด เจอความยากล าบากเล็กๆน้อยๆบ้าง โรงเรียนจดัจ้างทีมวิทยากรลูกเสือมือ
อาชีพเพิ่มอีก 8 ท่านช่วยดูแล อาหารดี ที่พักสบาย ไมต่้องห่วงนะคะ  

 ผู้ปกครองเยี่ยมได้ช่วงแคมป์ไฟ เวลา 19.00 น. วันกลับรุ่งขึ้นผู้ปกครองที่รับ
นักเรียนออกค่ายในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลานดัรับท่ีค่าย 12.00 น. ส่วนท่านท่ีรับที่
โรงเรยีนประมาณเวลา 16.00 น. กรุณามารอท่ีโรงเรียนตามเวลานัดนะคะ เพราะเย็นจะ
ไม่มีคณุครูเวรเฝ้านักเรียนท่ีรบักลบัช้าค่ะ 
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18 กันยายน 2561 ประกาศรายช่ือนักเรียนมีรายการค้างช าระ เลื่อนสอบตาม
ตาราง หรือ เลื่อนก าหนดการส่งสมุดพก 

  เทอมต้น/2561  โรงเรียนไดป้ระสานแจ้งให้เทศบาลต าบลหลกัหกมาพ่นยาก าจัดยุง จ านวน 3 ครั ง ตามค าแนะน าของสาธารณสขุ
ต าบล ป้องกันไข้เลือดออก  โดยครั งสุดท้ายเทอมต้น พ่นเมื่อเย็นวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 
   ประมาณวันจันทร์ที่ 24 กันยายน นักเรียนอนุบาล จะไดร้ับสมุดพก ผู้ปกครองกรณุาอ่าน ลงความคิดเห็น และส่งกลับคณุครูประจ า
ชั นก่อนปิดเทอมด้วยนะคะ เพราะสมุดนี จะใช้บันทึกพัฒนาการทั งปี 
   หลังสอบเสร็จ 25 กันยายน นักเรียนยังคงมาโรงเรียนจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน  เพื่อซ่อมเสรมิ หรือตดิตามงานค้างต่างๆ 
อาจมีการเฉลยหรือช่วยกันอธิบายข้อสอบได้ในบางวิชา นักเรียนอนุบาลมาเรียนตามปกติ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ฐานความรู้อนุบาล 27 ก.ย. 
   ก่อนปิดเทอมต้น โรงเรียนจะส่งใบแจ้งช าระเงินเทอมปลาย ใบกิจกรรมเทอมพ.ย.-ธ.ค. กรณีมีขอ้ผิดพลาด กรณุาแจ้งธุรการด่วน 
(ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน) เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ 
   กิจกรรมเทอมปลาย รอบเดอืนพฤศจิกายน คือ 30 ต.ค.-23 ต.ค.61 รอบเดือนธันวาคม คือ  26 พ.ย.-26 ธ.ค. 61 (กรณีติดวันหยุด 
คุณครจูะนัดชดเชยเอง) 
   กรณีนักเรยีนไม่ศึกษาต่อเทอมปลาย ผู้ปกครองกรณุาเขียนเอกสารแจ้งความจ านงที่ธุรการก่อนปิดเทอม เอกสารใบรับรองการย้าย
โรงเรียน ใช้เวลาท าประมาณ 3 วัน หลังผลการสอบเสร็จแล้ว ผู้ปกครองอนุบาลรับสมุดพกไปแล้ว กรณุาลงความเห็นและส่งคืนคณุครู
ประจ าชั นด้วยค่ะ 
   ปิดเทอมคุณครูให้นักเรยีนน าของใช้ส่วนตัวกลับไปท าความสะอาด เปิดเทอมน ากลับมาใหม่ หากผู้ปกครองต้องการให้นักเรียน
ประถมศึกษาน าหนังสือเรยีนกลับ กรุณาแจ้งล่วงหน้า และน ากลับมาโรงเรยีนเมื่อเปดิเทอมให้ครบ 
   ช่วงปิดเทอม ติดต่อโรงเรียนได้ทุกวันท าการ 08.30-15.00 น. โรงเรียนปดิท าการในวันท่ี 15 ตุลาคม และ 22-23 ตุลาคม มีช่วง17-
19 ตุลาคม ที่คุณครูไปอบรม หรือไม่อยู่โรงเรียน หรือมีวันหยดุ หากต้องการติดต่อโรงเรียนกรณุาโทรเช็คก่อนนะคะ โทร 02-533-9722-3 
เปิดเทอมปลาย จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 
 เปิดเทอมใหม่ๆ ตาโตกันหน่อยในกิจกรรมวัน Halloween แต่งกายแฟนซีมาหลอกหลอนกันตามใจชอบ ใครไม่มีชุดไม่ต้องซื อนะคะ 
ใส่ชุดสวยชุดหล่อกันมาได้เน้นโทนสีเข้มๆกันเข้าไว้ พุธที่ 31 ตุลาคม งดใส่ชุดขาว 1 วัน 

มหกรรมวำ่ยน้ ำ ครัง้ที่ 16 
 

 มหกรรมว่ายน  าปีนี  อังคารที่ 11 กันยายน 2561 มีนักกีฬาลงแข่งขันคึกคัก กองเชียร์

หนาแน่น ขอขอบคุณผู้ปกครองและคณุครูทีร่่วมกิจกรรมมหกรรมวา่ยน้ า มาช่วยคุณครูเป็นผู้

แจกรางวัลเหรียญต่างๆแกผู่้ชนะ ลูกเก่งหรือไม่เก่งได้เป็นนักกีฬาทกุคน ตัดสินแพ้ชนะจนรอบ

สุดท้าย นับยอดเหรยีญแตล่ะบา้นสีที่ได้ น าไปรวมกับกีฬาสีคะ่ ขอบคุณคณุครูทุกท่านท่ีช่วยกัน

จัดกิจกรรมนะคะ 

Please Note 

ฉดีวคัซนี ป.1 ป.6 
     สาธารณสุขต าบลหลักหก แจง้
ก าหนดฉีดวัคซีนนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2561 
   คร้ังท่ี ๑ วันศุกร์ที่ 2 
พฤศจิกายน 2561 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ฉีดวัคซีนป้องกัน 
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน  
   คร้ังท่ี ๒ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 
2561 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 1 
ฉีดวัคซีนป้องกัน คางทูม หัดเยอรมัน 

ค่าธรรมเนียมการเรียนเทอมปลาย/2561 และค่ากิจกรรม พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
ก าหนดช าระเงิน 29 ต.ค. 2561 ช าระค่าเทอมปลาย/2561และค่ากิจกรรมพฤศจิกายน-
ธันวาคม ด้วยบัตรเครดิต ถึง 9 พ.ย. 2561(เกิน 1,000 บาท ช าระเต็มจ านวน)  
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เวลาสอบ วิชา ระยะเวลา หมายเหต ุ พักหลังสอบ 

09.00-10.00 น. คณิตศาสตร์ 60 นาที  30 นาที 

10.30-12.00 น. ภาษาไทย 90 นาที สอบ ปรนัย และอัตนยั 90 นาที 

13.30-14.30 น. วิทยาศาสตร์ 60 นาที  30 นาที 

15.00-16.00 น. ภาษาอังกฤษ 60 นาที   

ก ำหนดสอบONET ป.6 
 ก าหนดสอบวัดระดับคุณภาพการศึกษา Onet ป.6 วันเสาร์ท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผล 25 มีนาคม 2562  

พบกนัใหมเ่ทอมหน้าคะ่ 

Big Cleaning Day  
           วันพุธท่ี 26 กันยายน เวลา 14.00-15.00 น. เป็นเวลามอมแมมของพวกเรา 
นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด เสื้อมอมแมมหรือผา้กันเปื้อน มาแสดงจิต
อาสาท าความสะอาดโรงเรียนด้วยกัน เราสอนให้เด็กๆรับผิดชอบส่วนรวมที่เด็กๆใช้ทุก
วัน ร่วมกันท าความสะอาดกับเพื่อนๆ น่าสนุกจะตายไป ใครแอบกลบับ้านก่อน ไม่ได้
สดงความเป็นผู้มจีิตสาธารณะนะจ๊ะ 

วอลค์แรลลีฐ่ำนควำมรูอ้นบุำล 

 พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 จัดฐานการเรยีนรู้อนุบาลจ านวน 3 ฐาน ได้แก่  
ตัวเลขมหาสนุก เสกสรรปั้นแต่ง น้ าสีรุ้ง เด็กๆจะได้เวยีนครบทุกฐานตามสญัญาณ
ก าหนด เวลา 09.00-11.30 น.  
 คุณครรูับอาสาสมคัรผู้ปกครองทุกระดับชั้น มาช่วยจดัฐาน จูงนักเรียนเดินฐาน
ด้วยนะคะ แจ้งคณุครปูระจ าช้ันไดค้่ะ (เลิกเรียนเวลา 14.30 น. ถ้ารับกลับก่อนกรุณา
แจ้งคุณครูคะ่) ปกติพี่ๆ ป.6 จะมาช่วยจูงน้องไปท ากิจกรรมทุกปี หรอืบางทีก็ช่วยตาม
ฐานต่างๆ คุณครูประถมศึกษาก็ช่วยด้วย เป็นกิจกรรมสามัคคีของเรา 

ตำรำงสอบประถมศกึษำ 

ศุกร์ 21 ก.ย.-ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ 
พละ- สุขศึกษา การงานอาชีพ-
คอมพิวเตอร์ 
จันทร์ 24 ก.ย.-วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 
อังคาร 25 ก.ย.-คณิตศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย 

ด.ช. / ด.ญ. .................................. 

....................................................................... 

ชั น ...............      แจ้งเปลี่ยนแปลงเทอมปลาย 

 ❑ งด    ❑ เพิ่ม กิจกรรม ......................... 
 ❑ งด    ❑ เพิ่ม อาหารเช้า  
 ❑ งด    ❑ เพิ่ม รถนักเรียน  ❑ รับ  ❑ ส่ง 
(เพิ่มรถ ท่ีอยู่.................................................... 
........................................................................) 

 ❑ ไม่ศึกษาต่อ ย้ายไปโรงเรียน ............... 

 ...................................................................... 

 (กรุณาติดต่อธุรการเพื่องานเอกสาร) 

รำยกำรแจง้แกไ้ขเทอม
ปลำย/2560 

 

มำตรฐำนกำรศกึษำ ปฐมวัย-ขั้นพื้นฐำน 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลีย่นมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลให้ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรยีนจะต้องปรับเปลีย่นให้สอดคล้องตามไปด้วย เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน และรอรับการประเมินคณุภาพภายนอกต่อไป ซึ่งคาดว่า สมศ.จะออกประเมิน
รอบสี่ตั้งแต่ปีนีเ้ป็นต้นไป  โรงเรียนก าลังด าเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรยีนตามประกาศใหม่ และจะต้องขออนุมัติใช้จากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน
ประกาศใช้  ระดับปฐมวัย มี 3 มาตรฐาน คือ คุณภาพเด็ก กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และ การจดัประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 3 
มาตรฐาน คือ คณุภาพผู้เรียน(ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ และ คณุลักษณะที่พึงประสงค์) 
กระบวนการบริหารและการจดัการ และ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั โดยแต่ละมาตรฐานก็จะมีตัวบ่งช้ีย่อยอีกตามก าหนด  

ค ำถำมนีม้รีำงวลั 

 ขอให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง เขียน
ค าตอบส าหรับค าถามต่อไปนีด้้วยลายมือบรรจง 
พร้อมช่ือและชั้น ส่งคุณครูธุรการภายในวันท่ี 
13 กันยายน ค าตอบท่ีถูกต้องครบ 3 คนแรก 
ได้รางวลันะจะ๊ 
1. ไช้เลือดออก เกิดจากเชื้ออะไร(ระบุช่ือ) 
2. บอกวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัดมา 

2 ข้อ 
3. บอกอาการส าคญัของโรคไขเ้ลือดออก

มา 2 ข้อ 

กรุณาส่งภายใน 14 ก.ย. 61 


