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ฉบับที่

วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน

ข่าว

http://www.baanploy.ac.th
Facebook: โรงเรี ย นบ้ ำ นพลอย

บ้าน

email: office@baanploy.ac.th
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CALENDAR
อังคาร 20 พ.ย.-ป.5 ทัศนศึกษาอุทยาน
วิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี 22 พ.ย.-วันวัฒนธรรมไทย-ลอย
กระทง
ศุกร์ 23 พ.ย.-ป.6 ทัศนศึกษาอุทยาน
วิทยาศาสตร์
อังคาร 27 พ.ย.-ฟุตบอลบ้านพลอยคัพ ครั้งที่ 21
พุธ 28 พ.ย. -อนุบาล 1(และเตรียมอนุบาล 1)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระ
เกียรติ คลองห้า
พฤหัสบดี 29 พ.ย.-ป.4 ทัศนศึกษาอุทยาน
วิทยาศาสตร์

การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถทางานร่วมกันอย่างร่วมแรงร่วมใจ
ได้ เป็นอีกเป้าหมายของการศึกษาไทย
คนไทยที่ชาติต้องการ ต้องมีทักษะชีวิต มีวุฒิภาวะในการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม แทนการแข่งขัน
กันเอง ครูจึงมีหน้าที่สอนให้เด็กเป็นคนดี ช่วยเหลือกัน แทนการแข่งขันกันด้วย
อยากให้นักเรียนเก่งเต็มที่ตามศักยภาพ ความถนัดของตนเอง พัฒนาให้ดีขึ้น
เรื่อยๆ ทางานและอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ มีความสุขในสิ่งที่ทา
ผู้ปกครองชมภาพกิจกรรมต่างๆของลูกได้ ในFB โรงเรียนบ้านพลอยนะคะ มี
ทั้งแบบทางการ และกลุ่มปิดที่ผู้ปกครองสมัครเข้าร่วมได้ค่ะ

วันวัฒนธรรมไทย-ลอยกระทง
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนและคุณครูแต่งกายด้วยผ้าไทย
หากไม่มีใส่ชุดสวยหล่อที่สภุ าพมาได้ ขอให้นักเรียนนาดอกไม้ ธูปเทียน ใบตอง แกน
กล้วยสาหรับทากระทงมาด้วย อนุบาลเวลา 09.00-10.30 น. ประถมศึกษา เวลา 13.0015.15 น. ฐานความรู้วัฒนธรรมไทย ได้แก่ ฐานราวง ฐานกระทง ฐานการละเล่นไทย
และฐานมารยาทไทย คุณครูรบกวนผู้ปกครองที่มีต้นกล้วย ขอใบตอง แกนกล้วย ดอกไม้
และฝีมือคุณแม่ทากระทงง่ายๆ นามาช่วยกันที่โรงเรียนด้วยนะคะ กรุณามาฝากไว้วันพุธ
ที่ 21 พฤศจิกายน และหากท่านมีฝีมือเย็บกระทงห่อหมกเล็กๆให้เด็กเล็กใส่ดอกไม้ลอย
กระทง เรียนเชิญมาช่วยคุณครูที่ฐานกระทงในวันที่ 22 พฤศจิกายนนะคะ

ฟุตบอลบ้ำนพลอยคัพ ครัง้ ที่ 21
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 แข่งฟุตบอลภายในตามรุ่น เพศ ช่วงชั้น
(ชาย/หญิง) แบ่งตามบ้านสี คะแนนรวมกับคะแนนบ้านสี แข่งวันเดียวจบทุกรายการ รับ
สมัครทีมตามเงื่อนไขที่คุณครูพละกาหนด ใครชื่นชอบฟุตบอล เก่งไม่เก่งก็รวมทีมกันมา
ในสีตนเอง นักเรียนแต่งกายชุดแข่งขัน และชุดพละ ผู้ปกครองมาเป็นกองเชียร์ได้นะคะ
ของดพาลูกออกไปนอกสนามแข่งโดยไม่แจ้งคุณครู หากพาบุคคลภายนอกเข้ามาพร้อม
ท่าน กรุณาแลกบัตรที่ธรุ การ เพื่อความปลอดภัย หากพากลับบ้านก่อนรบกวนแจ้งคุณครู
เลื่อนวันใส่บาตรเดือนธันวาคม เป็นวันอังคารที่ 4 ธันวาคม เชิญร่วมใส่บาตรถวาย
ในหลวง รัชกาลที่ 9 และร่วมพิธีถวายสักการะที่บริเวณลานอนุบาลเวลา 08.00 น.
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Please Note
 ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์เบิก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค
ปลาย/2561 จากต้นสังกัดได้ และ
ได้ชาระเงินครบแล้ว สามารถรับ
ใบเสร็จและเอกสารแนบเบิกได้ที่
ธุรการ ตั้งแต่วันจันทร์ 12
พฤศจิกายน 2561
 ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมกับ
คุณครู ในการพัฒนานักเรียนให้
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อ
เวลา โดยการมาโรงเรียนให้ทันก่อน
เคารพธงชาติ โดยเฉพาะวันที่มีการ
สวดมนต์ทุกพุธ ที่มักมีนักเรียนมา
สาย และไม่ได้สวดมนต์พร้อมเพื่อน
สิ่งเล็กๆน้อยๆนี้ สาคัญในการสอน
วินัยเมื่ออยู่รวมกันหมู่มาก ขอบคุณ
ในความร่วมมือค่ะ
 การยกเลิกกิจกรรม กรุณาแจ้ง
หนึ่งสัปดาห์ก่อนขึ้นรอบเดือนกิจกรรม
ใหม่ กรณีงดแล้วมิได้แจ้งอาจทาให้ชื่อ
ค้างในรายการค้างชาระค่ะ
 เฉพาะกรณีชาระเงินค่าเทอม/
กิจกรรม ด้วยบัตรเครดิต และมี
รายการยกเลิกภายหลัง กรณีคืนเงิน
ดังกล่าว จะหักร้อยละ 3 ของจานวน
เงินที่คืน เป็นค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียมของธนาคารค่ะ

วันฮำโลวีน
พุธ 31 พฤศจิกายน ให้แต่งกายแฟนซีกันมา
ให้สนุก อารมณ์ดีอยากมาโรงเรียน ผีเล็กผีน้อยน่ารัก
มาเพ่นพ่านที่โรงเรียนจานวนมาก คุณครูขอชื่นชม
คุณพ่อคุณแม่ที่
แสดงฝีมือแต่งหน้า
ประดิษฐ์ชุดมาให้
ลูกๆเดินยิ้มมาโรงเรียน ครูยกนิ้วให้ เก่งจังเลยค่ะ น่ากลัวจริงจัง
นอกจากนี้ คุณครูช่วยกันจัดถ้าผีสงิ ปลอมตัวเป็นสารพัดผี
ให้สนุกกัน คุณครูบ้านพลอยทุ่มเทกายใจลงแรงให้ลูกศิษย์มาก
การเข้าถ้าผีสิงตามสมัครใจ เก็บเงินเข้าถ้าคนละ 2 บาท นา
เงินร่วมสบทบบริจาคให้การกุศลปลายปีเป็นเงิน 605 บาท สนุก
ด้วย... ทาบุญด้วย...

ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561เพื่อพิจารณาอนุมัติยอดนักเรียนทีม่ ีสทิ ธิขอเบิกเงินอุดหนุนภาค
ปลาย/2561 การให้ทุนการศึกษาที่มาจากการบริจาคเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ของผู้ปกครองเทอม
ปลาย/2560 และเทอมต้น/2561 พิจารณาอนุมตั ิ
แผนพัฒนาฉบับปรับปรุง มาตรฐานการศึกษา-ค่า
มาตรฐาน แก้ไขใหม่ ตามประกาศ 6 สิงหาคม
2561 เปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงฯ
โครงการต่างๆของโรงเรียน ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึ่งมีตัวแทนครู ผู้ปกครอง และที่
ปรึกษา จัดการประชุมพิจารณาเรือ่ งต่างๆเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา หลังจากอนุมตั แิ ล้ว โรงเรียนจะ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่ามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนไว้ที่บอร์ดหน้าธุรการ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมประชุมค่ะ

เงินบริจำค เทอมปลำย/2560 เทอมต้น/2561
จากการที่ผู้ปกครองแจ้งบริจาค และไม่มารับ เงินค่าอุปกรณ์เทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 และเงินค่าเครื่องแบบและเงินค่าอุปกรณ์
เทอมต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นเงินอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่รัฐให้นักเรียนที่มีสิทธิตามระเบียบ ซึ่งโรงเรียนได้
ติดตามผู้ปกครองที่ไม่ส่งใบแจ้งความจานงการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลหลายครั้ง เพราะจาเป็นต้องมีลายเซ็นการแจ้งความประสงค์
ผู้ปกครองเป็นหลักฐานยืนยันการตรวจสอบการใช้งบประมาณ บัดนี้เป็นเวลานานและจาเป็นต้องปิดงบประมาณให้เรียบร้อย โรงเรียนจะนา
เงินที่แจ้งมอบให้เป็นทุนการศึกษา หรือเป็นสาธารณะประโยชน์ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค ดังเช่นกระทามาทุกปี
เงินค่าอุปกรณ์เทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 บริจาคเป็นเงิน 30,280 บาท เงินเครื่องแบบและอุปกรณ์เทอมต้น 2561 บริจาคเป็น
เงิน 47,450 บาท รวม 77,730.00 บาท นอกจากนี้ คุณยาย ด.ช. ปวีร์ วิชัย อนุบาล 3 ร่วมสมทบทุนการศึกษาเด็กยากจนอีก 1,000 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 78,730.00 บาท ทางโรงเรียนได้นาเสนอเรื่องการบริจาคเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะกรรมการ 4 ฝ่าย
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อกาหนดการจัดสรรเงินให้เกิดประโยชน์เหมาะสม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร การประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรดังนี้
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เงินบริจำค เทอมปลำย/2559-เทอมต้น/2560 (ต่อ)
1. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน โดยขอรายชื่อนักเรียนขอทุนการศึกษา จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 รวม 12 ทุนๆละ 3,000 บาท เป็นเงินรวม 36,000.00 บาท โรงเรียนประสานผู้อานวยการโรงเรียนต่างๆเพื่อแจ้งการให้ทุน
2. จัดซื้อหนังสือมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆของนักเรียนข้างต้นในข้อ (1) โรงเรียนละ 1 ชุด รวม 9 โรงเรียน งบประมาณรวม
13,357.00 บาท
3. จัดซื้อเครื่องเขียน/อุปกรณ์การเรียน/ขนม ให้นักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาล ที่ยากจนและมารับทุน จานวน 12 คน และของว่าง
เครื่องดื่ม ให้นักเรียน และครูโรงเรียนรัฐบาลที่พานักเรียนมา (ประมาณการ) 2,800.00 บาท
4. ให้ทุนการศึกษาระดับการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี แก่บุตรครูของโรงเรียนบ้านพลอย จานวน 7 ทุนๆละ 2,500 บาท บุตร
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จานวน 3 ทุนๆละ 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ รวม 23,500.00 บาท
5. เงินที่เหลือประมาณ 2,073.00 บาท บริจาคให้ทุนการศึกษาแก่มลู นิธคิ นพิการในพระบรมราชูปถัมภ์
พิธีมอบกาหนดให้มอบในเช้าวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.15 น. หลังเคารพธงชาติ โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุน และอาจารย์
จากโรงเรียนนั้นๆมารับมอบด้วยตนเอง ปกติโรงเรียนจะเชิญประธานชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย เป็นตัวแทนผู้ปกครอง
มอบทุน แต่เนื่องจากไม่สามารถตัง้ ชมรมฯได้ จึงเรียนเชิญ ตัวแทนผูป้ กครองที่มาส่งลูกหน้าโรงเรียนตอนเช้าอยู่แล้ว ในนามตัวแทนผู้ปกครอง
เป็นผู้แทนผู้ปกครองมอบทุนดังกล่าว ทั้งหมดนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชฯ
ขอขอบคุณทุกท่านในจิตกุศลครั้งนี้นะคะ
ชื่อ-สกุล
ที่
ชั้น
โรงเรียน
เงิน
ประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดเมตารางค์
1 ด.ญ.อรญา จือเกร็ด
3,000.00
ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดเมตารางค์
2 ด.ญ.เขมจิรา ทรงอธิบาย
3,000.00
ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดเมตารางค์
3 ด.ช.วุฒิภัทร ถาดทอง
3,000.00
ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
4 ด.ช.พีรภัทร คุ้มรักษา
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
5 ด.ญ.ปริยาลัทร ฤทธิ์เดช
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
6 ด.ญ.กัลยารัตน์ ขาคม
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7 ด.ญ.ไหมแก้ว วรรณภูมิ
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
8 ด.ช.ฐตินนท์ ยงเยี่ยงพันธ์
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
9 นางสาวศศิธร วงษ์จันทร์
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บารุง
10 ด.ญ.สุภาภรณ์ รุ่งเรือง
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3
11 นางสาวอรัญญา ขาธานี
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)
3,000.00
มัธยมศึกษาปีที่ 3
12 ด.ญ.น้าฝน ผลส้ม
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ
3,000.00
13 นายณัฐธัญ อนันตสวัสดิ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี 3 มหาวิทยาลัยนอร์ธ กรุงเทพ
2,500.00
14 ด.ช.พรรษวัฏ ปิ่นบ้านกวย ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านพลอย
2,500.00
ประถมศึกษาปีที่ 6
15 ด.ญ.วชิราภรณ์ คงบุตร
โรงเรียนบ้านพลอย
2,500.00
16 นายธาม รวมสูงเนิน
ปริญญาตรี ปี 1
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
2,500.00
17 ด.ญ.ธนัญญา จันงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร
2,500.00
18 นายปรียวิชญา กวยมงคล
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1
วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ
2,500.00
19 น.ส.ปรีชญา กวยมงคล
ปริญญาตรี ปี 4
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาลัยเขตรังสิต
2,500.00
20 ด.ญ.ฐิตินันท์ มั่งสุวรรณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนกัลยาณวัตร
2,000.00
21 ด.ช.ณัชชานนท์ มั่งสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
2,000.00
ประถมศึกษาปีที่ 3
22 ด.ญ.จิรัชยา ศรีเจริญ
โรงเรียนวัดเขียนเขต
2,000.00
รวมเป็นเงิน
59,500.00
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หน้ า 4

พิธีถวำยสักกำระในหลวง รัชกำลที่ 9
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจัดให้มีการทาบุญใส่บาตรอาหารแห้งช่วงเช้า 07.45 น.(แทนวันพุธที่ 5 ธันวาคม) ขอเรียนเชิญ
ผู้ปกครองร่วมทาบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติจะจัดพิธีถวายสักการะ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 08.00 น. หลังเคารพธงชาติ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใด เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมพิธีถวายสักการะครั้งนี้ด้วยนะคะ อนึ่ง เราจึงไม่มีพิธีกราบและกอดทัง้
วันแม่และวันพ่อ จากการส่งแบบสอบถาม จะมีเพียงนักเรียนอ่านบทความ และให้เด็กๆกลับไปกราบคุณพ่อที่บ้านนะคะ

หนอนหนังสือ

จิตอำสำกันยำยน

ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.ญดา ศิรเิ จริญผล ป.2
(แดง)
ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.นวินดา เลิศเพ็ญเมธา ป.6
(แดง)

ตอ.1 ด.ช.ธนกฤต ไชยนาน (แดง)
อ.1 ด.ช.กันต์ พิลึก (เหลือง)
อ.2 ด.ช.พุทธิกร กิจรักษา (แดง)
อ.3 ด.ช.วชิรวิทย์ ลินามวัฒน์ (แดง)
ป.1 ด.ช.ปพน ยิ้มย่อง (แดง)
ป.2 ด.ญ.สุพิชญา จรรยา (ฟ้า)
ป.3 ด.ช.ศุภเทพ เทพพภักดี (เหลือง)
ป.4 ด.ญ.อติกานต์ ลินามวัฒน์ (แดง)
ป.5 ด.ช.สิรวิชญ์ จันทร์จริยากุล (แดง)
ป.6/1 ด.ญ.พิมพ์ชนก สิริวุฒิวิวัฒน์
(ฟ้า)
ป.6/2 ด.ช.วรกริษฐ์ คุณเอนก (ฟ้า)

กำรนิเทศเชิงรุก
จากการที่โรงเรียนได้ดาเนินการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการPLC หรือ
การเรียนรู้ผา่ นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เทอมต้นปี
ไปแล้วสองรอบ ในเทอมปลายนี้ จะมี
กระบวนการเช่นเดียวกันนี้อีกสองรอบ รอบ
แรก ช่วง 12-23 พฤศจิกายน 2561 และ
รอบที่ 2 ช่วง 14-24 มกราคม 2562
สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังลูกศิษย์ใหม่
อีกคน เกิดเดือนพฤศจิกายน
รายชื่อมาไม่ทันออกข่าวสารฉบับที่
แล้ว คือ ด.ญ. นริศรา เจริญสุขะ
วัฒนะ ชั้น ป.3 ขอให้สุขภาพกายใจ
แข็งแรง มีความสุขมากๆ

*ขออภัยค่ะ
วันที่
ถ่ายภาพ
ขาดนักเรียน
บางคนไม่มา
โรงเรียน

ประกาศผลบ้านสีเดือนกันยายน คะแนนสูสีกัน คุณครูจึงให้ใส่ชุดสวยชุดหล่อกันทั้ง
โรงเรียน วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รับเปิดเทอม

้
คาถามนี มี

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่
เท่าไร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใด นักเรียนเขียนคาตอบที่ถูกต้องด้วย
ลายมือบรรจง พร้อม เขียนชื่อและชั้น ส่งคาตอบที่ห้องธุรการ ภายใน วันศุกร์ที่ 16
พฤศจิกายน 2561 คาตอบที่ถูกต้องสามคนแรกจะได้รับรางวัลจ้ะ

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเอกชนปทุมธำนี
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนปทุมธานี จัดการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชนทุกปี เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนใน
สังกัด ปีนี้ จัดวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนต่างๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่อนุญาตให้ลูกไปร่วมการแข่งขัน และกรุณา
รับ-ส่งนักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ นักเรียนที่ได้ระดับทองอันดับแรก จะเป็นตัวแทนไปแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา
2561 ระดับภาคที่จังหวัดนครปฐมต่อไป ซึ่งถือว่าผลการแข่งขันเป็นระดับประเทศด้วย ขอให้กาลังใจลูกๆทุกคนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไป
แข่งขัน ถือว่าไปพัฒนาตนเอง แพ้ชนะไม่เป็นไร ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุน และคุณครูที่ฝึกและดูแลนักเรียนไปแข่ง นักเรียนที่
ได้ระดับทองจะได้รับบัตรเกียรติยศของโรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์2562 ด้วย หลังการแข่งขันประกาศผลครบแล้ว โรงเรียนจะแจ้ง
ผลการแข่งขันในข่าวสารต่อไป
พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ
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