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ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๑

วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๑

ข่าวสาร

บ้านพลอย

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

email: office@baanploy.ac.th

“.....หลักการสาคัญประการหนึ่ ง ที่ จะส่งเสริมใหป้ ฏิบตั งิ านสาเร็จและ เจริญก ้าวหน้าได ้แท ้จริง คือ การไม่ทาตัวทา

่ื โดยเฉพาะผูร้ ว่ มงานอย่างจริงใจ......”
ความคิดให ้คับแคบ หากใหม้ เี มตตาและไมตรี ยินดี ประสานสัมพันธ ์กับผูอ้ น
พระราชบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

HIGHLIGHTS

มอบเงินบริจาค
Please note
Happy Birthday
เลิกเรียนเร็ว 7 ธ.ค.
รับนมกล่องกลับบ้าน
ทาบุญโรงเรียน 11 ธ.ค.
ฟุตบอลบ้านพลอยคัพ ครั้งที่ 21
กิจกรรมปีใหม่-ของขวัญเจ้าหน้าที่
กีฬาสี
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CALENDAR
อังคาร 4 ธ.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.
-พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร
พุธ 5 ธ.ค.-วันหยุดราชการ
พฤหัสบดี 6 ธ.ค.-ป.3 ไปชมนิทรรศการ
ศุกร์ 7 ธ.ค.-ป.2 ไปชมนิทรรศการ
จันทร์ 10 ธ.ค.-วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ
อังคาร 18 ธ.ค.-กีฬาสี อนุบาลเลิกครึ่งวัน
ประถมศึกษาเลิก 15.00 น.
พุธ 26 ธ.ค.-กิจกรรมปีใหม่ เลิก 13.00 น.
พฤหัสบดี 27 ธ.ค.61 –1 ม.ค.62-หยุดช่วงปีใหม่
พุธ 2 ม.ค. 62-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.
จันทร์ 7-อังคาร 8 ม.ค.-ประถมศึกษาสอบกลาง
ภาคปลาย

คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย ขอแสดงความอาลัย
กับการจากไปอย่างสงบของ ด.ญ.ปวรัตน์ อุบลลา ประถมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโรคประจาตัวกล้ามเนื้อหัวใจอ่อน
แรง น้าพริกเป็นเด็กมีนาใจ
้ ช่วยเหลือเพื่อน สนุกสนใจการเรียนรู้
ตลอดเวลา กล้าแสดงออก เป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ขอขอบพระคุณ ทพญ. หัทยา
วงษ์อินทร์ ผู้ปกครองลูก ป.5 และ คุณแม่ นภิ าดา ธารีเพียร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์
ม.รังสิต ผู้ปกครองลูกอนุบาล 2 ซึง่ มาส่งลูกที่โรงเรียนพอดี กรุณารีบติดรถไปกับคุณครู
เพื่อพาน้าพริกไปโรงพยาบาลอย่างมีน้าใจห่วงใย โรงเรียนและทางบ้านร่วมกันจัดพิธีศพ
ด้าเนินเสร็จสินแล้วเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561

มอบเงินบริจำค ปลำย/2560 +ต้น/2561
ขออนุโมทนาการให้เพื่อการศึกษาจาก
เงินอุดหนุนที่บริจาค (รวมเงินที่ผปู้ กครอง
บริจาคเพิ่มเติมอีก 1,550 บาท) รวมเงินทั้งสิ้น
79,830.00 บาท ซึ่งจัดแบ่งเป็นทุนต่างๆ 22
ทุน และมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน
รัฐบาล โดยพิธีมอบทุนการศึกษาจัดเมื่อ 30
พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนมาไม่ทันพิธี ได้มารับภายหลัง) ขอขอบคุณพันจ่าอากาศเอก
ศุภชัย เหลืองเลิศวันชัย ผู้ปกครอง ด.ช.ฐปนพร เหลืองเลิศวันชัย ป.6 ขึ้นเป็นตัวแทน
มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีเงินทีเ่ หลือ 4,661.20 บาท รวมกับโรงเรียนบ้านพลอย
บริจาคเพิ่มเงินรวมเป็นยอด 5,000 บาท ได้โอนบริจาคให้ทุนการศึกษาโรงเรียนพระ
ดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561
☺ การประกันอุบัติเหตุของนักเรียนที่
โรงเรียนทากับบริษัทFWDเป็นการประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เผื่อไว้กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆที่โรงเรียน หรือจากการไปทัศนศึกษาอื่นๆในกิจกรรมของโรงเรียน
☺ การยกเลิกกิจกรรม กรุณาแจ้งหนึ่งสัปดาห์ก่อนขึนรอบเดือนกิจกรรมใหม่ กรณีงด
แล้วมิได้แจ้งอาจท้าให้ชื่อค้างในรายการค้างช้าระ ☺ โรงเรียนจะส่งใบแจ้งค่ากิจกรรม
รอบเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ไปก่อนหยุดปีใหม่ อ้างอิงข้อมูลที่มีเดือนปัจจุบัน

Please Note

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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พรุ่งนี้เช้า (อังคารที่ 4 ธันวาคม) เวลา 07.45 น. เรียนเชิญร่วมใส่บาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่เคารพเทิดทูน เป็นมิ่งขวัญชีวิตเราค่ะ หลังเคารพธงชาติ เรียนเชิญร่วมพิธีราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายปฏิญาณร่วมกัน ส่วนกิจกรรมวันพ่อ เด็กๆจะไปกราบคุณพ่อที่บ้านนะคะ

สิทธิกำรสมัครสอบEPสำธิตวัดพระศรีฯ
โรงเรียนได้รับแจ้งจากโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีฯ ให้สิทธินักเรียนเราสมัครสอบ ม.1 โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น(Intensive English Program) กรณีพิเศษ 2 คน นักเรียนต้องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ต้องมัน่ ใจว่า หากสอบได้จะต้องไม่สละสิทธิ์ เพราะหากสอบได้แล้วสละสิทธิ์ จะ
ทาให้ในปีการศึกษาต่อไป รุ่นน้องๆที่โรงเรียนบ้านพลอยจะเสียสิทธิ์ในการสอบ 2 ที่ไปด้วย (หากสอบได้แล้ว จะต้องเรียนที่โรงเรียนสาธิตวัด
พระศรีฯจริงๆ ไม่ไปสมัครสอบที่อื่นอีก) แจ้งขอสิทธิ์ที่ครูประจาชั้น กรณีที่มผี ู้สนใจ และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบเกินจานวน คุณครูตัดสินใจในการ
เลือกส่งตามเกณฑ์คะแนน และความเหมาะสม นักเรียนต้องมีผลการเรียน ชั้นป.5-6 ระดับ 3.75 สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ส่งใบสมัครสอบพร้อมเอกสารครบ วันที่ 26-27 มกราคม 2561 กาหนดสอบวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผล 7 มีนาคม 2562รายละเอียดการสอบ www.wpm.ac.th ค่าสมัคร 200 บาทฯลฯ เอกสารที่คณ
ุ ครูประจา
HAPPY BIRTHDAY

“December”

สุขสันต์วนั เกิด เดือน ธันวาคม

อ.2 ด.ญ.
อ. 3 ด.ช.
ป. 1 ด.ช.
ป. 1 ด.ญ.
ป. 2 ด.ญ.
ป. 3 ด.ช.
ป. 4 ด.ช.
ป. 4 ด.ญ.
ป. 4 ด.ญ.
ป. 5 ด.ช.
ป. 5 ด.ญ.
ป. 5 ด.ญ.
ป. 5 ด.ช.
ป. 6/1 ด.ญ.
ป. 6/1 ด.ช.
ป. 6/1 ด.ช.
ป. 6/1 ด.ญ.
ป. 6/2 ด.ช.

ชนม์นิภา
ชวกร
เทพสิทธิ
ภัทรสุดา
ไอยเรศ
ศุภเทพ
ธีภพ
วรรณิต
วิมลสิริ
กฤติน
กุลนัดดา
ธัญพร
ชัยภัทร
พิชญา
พีรวัส
ปภังกร
ญาณิศา
ธัชสิษฐ์

ดิบทิพย์
วิมลมณี
ปั้นหย่ง
อัคคีสุวรรณ์
วงศ์วัฒน์
ชัยภักดี
ธรรมบุศย์
แก่นสุข
ชูแก้ว
สาธิตคณิตกุล
สหวัฒน์
คิดเห็น
ศิริวัฒนกุล
ศิริเจริญผล
หวังสิทธิเดช
ฤกษ์สันทัด
ศิริวงษ์
รุ่งเมฆารัตน์

ขออนุญำตเลิกเรียนเร็ว ศุกร์ที่ 7 ธันวำคม
เนื่องจากโรงเรียนจะจัดกิจกรรมเลียงคุณครูช่วงเย็น วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
จึงขออนุญาต นักเรียนอนุบาลเฉพาะที่นั่งรถโรงเรียนรอบส่ง ขอส่งเร็วขึน 15 นาที
นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกชันเลิกเรียนเวลา 14.45 น. เพื่อให้ครูเวรรถโรงเรียน
คนขับรถกลับมาร่วมกิจกรรมได้ทนั 17.30 น. นักเรียนที่รับเย็นมากตามปกติ ขอความ
กรุณาผู้ปกครองมารับไม่เกิน 17.15 น. เรียนขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ ปีหนึ่ง
เลียงกันครังเดียว

ทำบุญโรงเรียน
ขอเชิญเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมการท้าบุญโรงเรียน เลียงพระเพล 9 รูป วันอังคาร
ที่ 11 ธันวาคม 2561 ลานอนุบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลของเราทุกคน เด็กๆจะลงมาร่วม
ท้าบุญทุกคน นักเรียนที่ประสงค์นา้ ของมาถวายพระ สามารถน้ามาได้ในวันท้าบุญ
นอกเหนือจากช่วงเวลาท้าบุญ เรามีการเรียนการสอนตามปกติคะ่

รับนมกล่อง
โรงเรียนมีนมกล่องในโครงการนมอยู่โรงเรียนจ้านวนมาก เพราะนักเรียนไม่ค่อย
ชอบดื่มนมจืด ขอให้ผู้ปกครองที่ตอ้ งการรับนมกล่องไปให้ลูกดืม่ ที่บา้ นช่วงวันหยุด มารับ
นมกล่องได้ที่ห้องธุรการ กรุณาเซ็นชื่อรับนมด้วยตนเอง เพราะจะมีการตรวจสอบการ
แจกจ่ายนมจากต้นสังกัดด้วย โดยจ้ากัดจ้านวนให้รับได้ไม่เกิน 1 ลังต่อนักเรียน 1 คน ถ้า
รับเป็นกล่องเล็กๆไม่ถึงลังแต่รับไม่ถึง 1 ลัง กรุณาน้าถุงมาใส่นมด้วยนะคะ โรงเรียนไม่ได้
จัดถุงให้ค่ะ กาหนดรับนมในวันทาการตั้งแต่พฤหัสบดีที่ 6 -ศุกร์ 14 ธันวาคม เวลา
08.00-16.30 น.

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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กิจกรรมปีใหม่-ของขวัญเพื่อเจ้ำหน้ำที่

ฟุตบอลบ้ำนพลอยคัพ
ครั้งที่ 21

อังคาร 27 พฤศจิกายน

ลูกทุกคนเป็นนักกีฬาฟุตบอล แต่ละบ้านสีแข่ง
กันทังวัน ขอขอบคุณคุณครูที่จัดกิจกรรม
โดยเฉพาะครูปรีชา ครูบุษบา และขอบคุณ
ผู้ปกครองเป็นพี่เลียงนักกีฬา มาเชียร์ กัน
หนาแน่น แชมป์รุ่นเล็กสีเหลือง สีแดงและสี
ฟ้า แชมป์รุ่นใหญ่ สีฟ้า สีเหลืองและสีแดง
กองเชียร์ชนะเลิศ สีแดง สีเหลือง และสีฟ้า
ตามล้าดับ นักฟุตบอลยอดเยียม ได้แก่
1. ด.ญ.ศรสวรรค์ กาฬคชา ป.2
2. ด.ช.ปกป้อง ฐิตะฐาน ป.2
3. ด.ญ.คนัสวรรณ สิงหาชม ป.4
4. ด.ช.ชรัญญ์ชัย อัคคีสุวรรณ์ ป.5

ขอเชิญชวนร่วมให้นักเรียนเป็นตัวแทนมอบของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆจาก
ตัวแทนห้องเรียนละอย่างน้อย 1-2 ชิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น ป้าแม่ครัว คนขับรถ
พนักงานความสะอาด นักการ คนงาน ลุงยาม บุคคลต่างๆที่เหน็ดเหนื่อย ดูแล
ให้บริการเด็กๆเป็นอย่างดีทังเบืองหน้าและเบืองหลังมาตลอดปี เพื่อขอบคุณและเป็น
ก้าลังใจ ผู้ที่น้าของขวัญมาจะเป็นตัวแทนขึนเวทีมอบถึงมือเจ้าหน้าที่ทุกคน ในเช้าวัน
พุธที่ 26 ธันวาคม หน้าแถวหลังเคารพธงชาติ ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้ลูกมอบ
ของขวัญเป็นน้าใจให้บุคลากรของโรงเรียน ในเทศกาลปีใหม่ กรุณาฝากของที่มอบให้
เจ้าหน้าที่ไว้ที่ห้องธุรการ เขียนชื่อ-ชันของลูกติดไว้ที่กล่อง ภายในวันอังคารที่ 18
ธันวาคม หรือหากประสงค์ฝากเงินให้โรงเรียนจัดซือให้ สามารถแจ้งได้ค่ะ(หน้า 4)
กรุณาแยกจากของขวัญจับฉลากนักเรียนนะคะเดี๋ยวจะสับสน (แล้วแต่สมัครใจไม่
บังคับ) เพื่อเช็คจ้านวนและซือเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 ธันวาคม นักเรียนฉลองปีใหม่
ร้องเพลงปีใหม่มอบของขวัญเจ้าหน้าที่ จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญในห้องเรียนของ
ตนเอง กรุณาน้าของขวัญจับฉลากของลูกราคาไม่ต่้ากว่า 120 บาท พร้อมชื่อนักเรียน
มาให้คุณครูประจ้าชันด้าเนินการ ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม (แยกจากของขวัญ
มอบให้เจ้าหน้าที่) นักเรียนแต่งกายชุดสวยชุดหล่อ จะทานเลียงปีใหม่ในห้องเรียนได้
ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม ไม่มีการเรียนการสอน (หากนักเรียนไม่มาโรงเรียนกรุณาส่งใบ
แจ้งในใบหน้า 4) เลิกเรียนทุกระดับชั้น เวลา 13.00 น.
วันที่ 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 โรงเรียนจะหยุดช่วงปีใหม่ เปิด
เรียนอีกครังวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 มีการใส่บาตรอาหารแห้ง วันพุธแรกของเดือน

กีฬำสี ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมที่เด็กๆรอคอย คือ กีฬาสีของโรงเรียน กาหนดวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เริ่ม 08.15 น. อนุบาลเลิกครึ่งวัน(12.00 น.)
ประถมศึกษาเลิก 15.00 น. เน้นจัดแนวพอเพียง ให้เด็กงดงามตามวัย ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ไม่สนับสนุนความฟุ่มเฟือย และสนุก เน้นการแข่ง
กีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างบ้านสี ขบวนพาเหรดแต่งกายสุภาพเน้นประโยชน์สร้างสรรค์ นักเรียนทุกคนใส่ชุดกีฬาของโรงเรียน มีประกวด
กองเชียร์ เชิญชวนให้ผู้ปกครองใส่สีที่ลูกสังกัดมาด้วย(ไม่บังคับค่ะ) ใครจะแข่งกีฬาอะไร ขอให้รีบมาสมัครกับคุณครูแม่สีด่วนๆ ทุกคนต้อง
ร่วมแข่งกีฬาอย่างน้อยคนละ 1 รายการ (อนุบาลคุณครูจะจัดรายชือ่ นักกีฬาลงแข่งขันแต่ละประเภท) มีกีฬาให้ผู้ปกครองลงช่วยแข่งกับลูก
แทรกเป็นระยะ คุณพ่อคุณแม่แต่งกายพร้อมรบมาด้วยจะทะมัดทะแมงก็ดีนะคะ ขอให้นักกีฬาอยู่ที่เต้นท์ เพราะคุณครูทั้งหมดอยู่ที่สนาม
และพร้อมมารายงานตัวทันทีที่เรียก วันแข่งกีฬา ถือเป็นเวลาเรียนปกติ เด็กๆควรมีความรับผิดชอบต่อบ้านสีและส่วนรวมเช่นเดียวกับการ
ท้ากิจกรรมการเรียนอื่นๆ
8.00 น. นักกีฬาทุกระดับชั้นตั้งขบวน และเข้าสู่สนามเวลา 8.20 น. (ขอให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาขบวนเริ่ม)
9.00-11.30 น. กีฬาอนุบาล (อาจมีรายการประถมศึกษาแทรกบ้างคั่นเวลา)
12.00 น. อนุบาลเลิกเรียน หากผู้ปกครองรับกลับบ้านเลย กรุณาแจ้งคุณครู (มีใบแจ้งหน้า4) รถนักเรียนอนุบาลออก 12.00 น.
กรณีผู้ปกครองอนุบาลมารับเที่ยงไม่ได้กรุณาแจ้งคุณครูประจาชั้น เพื่อจัดคุณครูดูแลนักเรียน
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หน้ า 4

กีฬำสี ปีกำรศึกษำ 2561(ต่อ)
**09.40 น. วิ่งมาราธอนประถมศึกษา คุณครูขาดกาลังการดูแลความปลอดภัยขณะวิ่งมาราธอนซึ่งนักเรียนประถมศึกษาสมัคร
จานวนมาก และใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนที่มีรถแล่นตลอด จึงเรียนขออาสาสมัครผู้ปกครองช่วยดูแลความปลอดภัยนักเรียนในระหว่างทาง
ท่านใดจะอาสามาช่วยกั้นเส้นทาง กรุณาแจ้งคุณครูในใบตอบรับจะเป็นพระคุณยิ่ง หากไม่มีอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยเพียงพอ อาจ
ทาให้ต้องขอยกเลิกการแข่งขันวิ่งมาราธอน
ช่วงบ่าย กีฬาประถมศึกษาล้วน เลิกงานเวลาประมาณ 14.30 น. กีฬาพี่ประถมศึกษามีทั้งกลางวันและบ่าย รถนักเรียน
ประถมศึกษารอบส่งออกประมาณ 14.30 น. ช่วงบ่ายรับเหรียญรางวัล บ่ายประกาศคะแนนบ้านสีที่ชนะประเภทต่างๆและแต้มรวมการแข่ง
กีฬาทั้งหมด(รวมฟุตบอลบ้านพลอยคัพ และมหกรรมว่ายน้า) กรณีประกาศรับเหรียญแล้วนักเรียนไม่อยู่กลับก่อน จะถือว่าสละสิทธิ์
ขอให้สามัคคีช่วยกันให้สีของเราเข้มแข็ง มีวินัยที่สุด ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรุณาให้ลูกอยู่กับกลุ่มสี คุณพ่อคุณแม่มาอยูด่ ้วยได้ค่ะ
อย่าพาไปนอกเต้นท์ ครูประกาศเรียกนักกีฬาไม่เจอจะต้องปรับแพ้ ให้ลูกอยู่จนเสร็จกิจกรรม การไม่มาวันกีฬาสีทาให้บ้านสีของลูกจะมี
กาลังคนไม่ครบ ถูกตัดแต้มได้ เราสอนเด็กๆให้เรียนรู้ทางานเป็นหมู่คณะ เรียกนับจานวนสมาชิกบ้านสีระดับประถมศึกษาเป็นระยะๆ การ
ตัดสินของกรรมการทุกอย่างถือเป็นสิ้นสุด แพ้ชนะแสดงน้าใจนักกีฬา หนหน้าเราพยายามใหม่ นักเรียน ป.5-6 ขอให้ช่วยครูเก็บของเลิกงาน
ในวันแข่งขันกีฬา จะมีคนเข้าออกตลอดเวลา ไม่สามารถดูแลนักเรียนได้ตามปกติหากผู้ปกครองน้าลูกออกจากเต้นท์สี หากท่านพา
ลูกออกจากเต๊นท์ขอความกรุณาช่วยกันดูแลลูก และรีบน้ากลับมาคืนคุณครูด้วย อาจมีผู้ปกครองพาแขกภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
ขอให้เป็นหูเป็นตาช่วยระมัดระวังความปลอดภัย เข้าออก กรณีจา้ เป็นรับกลับเร็วก่อนงานเสร็จ กรุณาแจ้งคุณครูนะคะ มิฉะนันครูจะหา
นักเรียนไม่พบ การจอดรถ การจราจร อาจติดขัดไม่สะดวก กรุณาถ้อยทีถ้อยอาศัย จอดรถเห็นใจให้ทางกัน พยายามเลี่ยงจอดรถขวาง
ทางเข้าออกของเพื่อนบ้าน เฉพาะช่วงเช้ามีพาเหรดและวิ่งมาราธอน คุณครูจะขอปิดบริเวณจอดรถที่อยู่ในแนววิ่งของนักเรียนตังแต่เช้าก่อน
วิ่งจนวิ่งเสร็จ หลังจากนันจอดรถได้ตามปกติ ขอบพระคุณค่ะ เวลารถส่งนักเรียนวันกีฬาสี (ยกเว้นกรณีผู้ปกครองแจ้งรับเอง) รอบอนุบาล
รถออกเวลา 12.30 น. รอบประถมศึกษา รถออกเวลา ประมาณ 15.00 น.(หลังกีฬาสีเสร็จสิน) กรณีรับลูกกลับก่อนเวลา กรุณาแจ้งคุณครู
ประจาชั้นด้วยค่ะ วันพุธรุ่งขึน้ ยังมีการเรียนตามปกติ

แจ้งสมทบของขวัญเจ้ำหน้ำที่

กีฬำสี 18 ธันวำคม

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

ด.ช./ด.ญ. .................................................................ชัน ................
 ผู้ปกครองให้นักเรียนหยุดเรียน 18 ธ.ค.
 ผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนเองก่อนเวลา เวลา................. น.
 ผู้ปกครองไม่สามารถรับนักเรียนตามเวลาเลิกกิจกรรมได้ จะมารับ
เวลา ........................ น. (กรุณาไม่เกิน 17.00 น.)
เฉพาะนักเรียนรถรับ-ส่งของโรงเรียน
 ผู้ปกครอง ส่งเอง
 ผู้ปกครอง รับเอง

 ผู้ปกครองแจ้งมอบของขวัญมอบให้คนงาน และ
เจ้าหน้าที่เนื่องในวันปีใหม่
 ผู้ปกครองฝากเป็นเงินเพื่อจัดซือของขวัญมอบให้คนงาน
และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเนื่องในวันปีใหม่

วันเลีย้ งปีใหม่ 26 ธันวำคม
เลิกเรียน 13.00 น. ทุกชั้น
ด.ช./ด.ญ. .......................................................... ชัน .............
 ผู้ปกครองให้นักเรียนหยุดเรียน 27 ธ.ค.
 ผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนเองก่อนเวลา เวลา........... น.
เฉพาะนักเรียนรถรับ-ส่ง
 ผู้ปกครอง ส่งเอง  ผู้ปกครอง รับเอง

(ท่ำนทีร่ บ
ั ส่งปกติ/ตำม

เวลำได้ ไม่ตอ้ งแจ้งนะคะ)

อำสำดูแลนักเรียนเส้นทำงมำรำธอน
ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. ..............................................................
ชัน ..................

 ผู้ปกครองอาสาช่วยดูแลเส้นทางวิ่งแข่งมาราธอน
เวลา 09.30 น.(ถ้าอาสาสมัครไม่พอ อาจจะของด
การจัดแข่งขัน)

พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ
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