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ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๑

ข่าวสาร
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Facebook: โรงเรี ย นบ้ ำ นพลอย

email: office@baanploy.ac.th

“.....ความมีสตินั้น จะช่วยให้สามารถศึกษาทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างละเอียดประณีต คือเมื่อจะศึกษาสิ่งใดก็จะพิจารณากลัน่ กรองสิ่งที่

มิใช่ความถูกต้องแท้จริงออกเสียก่อน เพื่อให้ได้มาแต่เนื้อแท้ที่ปราศจากโทษ บัณฑิตทั้งปวงผู้หวังความมั่นคงปลอดภัยทัง้ ของตนและ
ของชาติบ้านเมือง เมื่อจะทาการงานใด ๆ ที่สาคัญ ควรอย่างยิ่งที่จะหยุดคิดสักหน่อยก่อนทุกครัง้ แล้วท่านจะไม่ต้องประสบกับความ
ผิดหวังและผิดพลาดในชีวิต ......” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐
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CALENDAR
พุธ 26 ธ.ค.-มอบของเจ้าหน้าที่ แม่ครัว คนงาน
เลี้ยงปีใหม่ จับฉลาก เลิกเรียน 13.00 น.
พฤหัสบดี 27 ธ.ค.61 –1 ม.ค.62-หยุดช่วงปีใหม่
พุธ 2 ม.ค.62-เปิดเรียน
-ใส่บาตรอาหารแห้ง 7.45 น.
-วันแรกรับสมัครนักเรียนใหม่ปี 2562
จันทร์ 7-อังคาร 8 ม.ค.-ประถมศึกษาสอบกลาง
ภาคปลาย
พุธ 9 ม.ค.-ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฟังเทศน์บ่าย
พฤหัสบดี 10 ม.ค. -ป.1 ทัศนศึกษา บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยสิรินธร
ศุกร์ 11 ม.ค. -กิจกรรมวันเด็ก(บ่าย)
พุธ 16 ม.ค.-หยุดวันครู
พุธ 23 ม.ค.-เลื่อนฟังเทศน์เนื่องจากมีการแสดง
ละครเพลงฉ่อย เรื่อง ขุนช้างขุนแผน

ยิ่งอายุมากขึ้น เวลาเหมือนจะผ่านไปเร็วขึ้น เผลอๆไม่นาน เวลาวนมา
ใกล้จะสิ้นปี 2561 แล้ว
ในนามของคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย ขออวยพร
ปีใหม่ 2562 ให้ทุกท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง อบอุ่นด้วย
ความรัก ความเมตตาเป็นนิจ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง
ขอบคุณรอยยิ้ม ความเข้าใจ น้าใจ ที่มีต่อกันในปี 2561 นี้
สวัสดีปีใหม่ 2562 นะคะ

กีฬำสี
การจัด
กิจกรรมกีฬาสี
เรียบง่ายเน้นการมี
ส่วนร่วม เมื่อ 18
ธันวาคม 2561
ผ่านไปแล้วด้วยดี
ลูกๆวิ่งแข่งไปยิ้มไป ทั้งผู้ปกครองก็น่ารัก
กลายเป็นเด็กๆสนุกไปด้วย ทั้งแข่งพร้อมทีม
ลูก วิ่งแข่งกับคุณครู(ปีนี้คณ
ุ ครูแพ้ต้องเต้นเต่า
งอย) และคุณครูซึ่งเหนื่อยกันทุกคน สนุกสนานตามแบบสังคมเล็กๆที่รวมพลังช่วยเหลือ
กัน วันกีฬาสีทีไรจะพบศิษย์เก่ากลับมาช่วยงานโรงเรียนเหมือนทุกปี ถ้วยกีฬารวม
ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า ถ้วยเชียร์ชนะเลิศ อันดับ 1 สีเหลือง ถ้วยพาเหรดชนะเลิศอันดับ
1 สีแดง ขอขอบคุณคุณครูทุกคนจัดเต็มในทุกกิจกรรม ขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วม
กิจกรรม ร่วมวิ่งสนุกกับเราด้วยกัน ช่วยถ่ายรูป ชมภาพในFacebook โรงเรียนค่ะ

การแต่งกายช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ (ถ้าไม่มใี ห้ชดุ สวยชุดหล่อมาได้)
-อังคารที่ 25 ธันวาคม แต่งชุดที่เข้ากับเทศกาลคริสต์มาส หรือTheme แดง ขาว เขียว
-พุธ 26 ธันวาคม แต่งชุดสวยชุดหล่อ (เลิกเรียน 13.00 น.)

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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นักนัเรีกยเรีนสมั
ยนสมั
ครใหม่
ครใหม่2560
2562
โรงเรียนจะเริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการ
ศึกษา 2562 ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

กิจกรรมปีใหม่-ของขวัญเพือ่ เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้ลูกมอบของขวัญเป็นน้าใจให้บุคลากรของ
โรงเรียน คือ เจ้าหน้าที่ เช่น ป้าแม่ครัว คนขับรถ พนักงานความสะอาด นักการ
คนงาน ลุงยาม ในเทศกาลปีใหม่ เพื่อขอบคุณและเป็นกาลังใจ โดยเป็นตัวแทน
ขึ้นเวทีมอบในเช้าวันพุธที่ 26 ธันวาคม หลังเคารพธงชาติ กรุณาฝากของที่จะให้
มอบเจ้าหน้าที่ไว้ที่ห้องธุรการ เขียนชื่อ-ชั้นของลูกติดไว้ที่กล่อง
วันพุธที่ 26 ธันวาคม นักเรียนฉลองปีใหม่ ร้องเพลงปีใหม่ช่วงเช้า มอบ
ของขวัญเจ้าหน้าที่ มีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญในห้องเรียนของตนเอง
กรุณานาของขวัญจับฉลากราคาไม่ต่ากว่า 120 บาท พร้อมชื่อนักเรียนมาให้คุณครู
ประจาชั้นดาเนินการ ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม (กรุณาเขียนแยกจาก
ของขวัญมอบให้เจ้าหน้าที่) นักเรียนแต่งกายชุดสวยชุดหล่อ จะทานเลี้ยงปีใหม่ใน
ห้องเรียนได้ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม เลิกเรียนทุกระดับชั้น เวลา 13.00 น.
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนหยุดช่วงปีใหม่ เปิดเรียนวันพุธที่ 2
มกราคม 2562 เช้ามีการใส่บาตรอาหารแห้ง เป็นวันพุธแรกของเดือนด้วยนะคะ

1. นักเรียนที่มีพี่เป็นศิษย์เก่า หรือศิษย์ปัจจุบัน มีบิดา
มารดาเดียวกัน รับส่วนลดค่าแรกเข้า 50% ตั้งแต่ 2 ม.ค.-8
มี.ค. 62
2. นักเรียนสมัครใหม่ทั่วไป รับส่วนลดค่าแรกเข้า 50%
ตั้งแต่ 2 ม.ค.– 4 ก.พ. 62
3. นักเรียนสมัครใหม่ รับส่วนลดค่าแรกเข้า 20% ตั้งแต่ 5
ก.พ. - 8 มี.ค. 62
4. นักเรียนที่เป็นบุตรของศิษย์เก่า ลดค่าแรกเข้า 50%
5. นักเรียนสมัครใหม่ สมัครพร้อมกัน 2 คน ขึ้นไป มีบิดา
มารดาเดียวกันเป็นผู้สมัคร รับส่วนลดค่าแรกเข้า 50% ตั้งแต่ 2
ม.ค.-8 มี.ค.62
6. นักเรียนสมัครใหม่พร้อมกัน 2 คนขึ้นไป โดยเป็นพี่น้อง
บิดามารดาเดียวกัน บุตรคนโต(หรือ 1 คน) ได้สิทธิ์
ทุนการศึกษา 2,000 บาท ต่อเทอม (ตามระเบียบ)สมัครภายใน
2 ม.ค.– 8 มี.ค.62(เฉพาะนักเรียนที่รับทุนต้องชาระครบด้วย
เงินสดทุกเทอม)
7. นักเรียนสมัครใหม่พร้อมกัน 3 คนขึ้นไป โดยเป็นพี่น้อง
บิดามารดาเดียวกัน บุตร 1 คนในระดับชั้นสูงสุดได้สิทธิ์
ทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเทอม ตามระเบียบ **สมัคร
หนอนหนังสือ พ.ย.
ภายใน 2 ม.ค.– 8 มี.ค.62**(เฉพาะนักเรียนที่รับทุนต้องชาระ
ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.อรุณธิดา มุทนาเวท ป.3 (ฟ้า)
ครบด้วยเงินสดทุกเทอม)
ช่วงชั้นที่ 2 ด.ช. กฤติน สาธิตคณิตกุล ป.5 (ฟ้า)
 หมายเหตุ
1.เงื่อนไขข้างต้นจะมีผลได้เมื่อชาระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆครบเต็ม
จานวนด้วยเงินสดเท่านั้น ชาระครบในวันที่สมัคร ภายในกาหนด
2.กรณีเหตุสุดวิสัยโรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดย
ไม่แจ้งล่วงหน้า
3. ค่าธรรมเนียม ณ วันที่สมัคร เป็นการแจ้งเบื้องต้นอิง
ค่าธรรมเนียมปีการศึกษา2561 ยังไม่รวมค่าหนังสือนอกงบประมาณ
ที่จะประกาศตามราคาหนังสือก่อนเปิดเทอม
4. การชาระค่าธรรมเนียมการเรียน จะไม่คืนเงินกรณียกเลิก
ภายหลังวันสมัครแล้ว 7 วัน
5. นักเรียนรับทุนการศึกษา ต้องไม่มีรายการค้างชาระภายในแต่ละ
เทอม กรณีมีค้างชาระโรงเรียนขอสงวนสิทธิระงับทุนการศึกษา
6. กรณีนักเรียนคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดสถานะนักเรียนด้วยกรณีใด ถือ
เป็นการยกเลิกสิทธิ์รับทุน ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินได้

จิตอำสำ พ.ย.
ตอ.1 ด.ช.ธรดล พุ่มมะลิ (ฟ้า)
อ.1 ด.ญ.รมิดา พรภักดีวัฒนา (ฟ้า)
อ.2 ด.ญ.ตรีรัตน์ จิรารัตน์พิทักษ์
(แดง)
อ.3 ด.ช.ปัณวิชญ์ ศรีวาลัย (ฟ้า)
ป.1 ด.ช.อธิวราห์ มุทนาเวท (ฟ้า)
ป.2 ด.ญ.พราวฉัตร มาแฮ (เหลือง)
ป.3 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ปัญญา (ฟ้า)
ป.4 ด.ช.ธีภพ ธรรมบุศย์ (เหลือง)
ป.5 ด.ญ. เฟธ พรู (แดง)
ป.6/1 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ธีรวัฒน
สาร (แดง)

เดือนพฤศจิกายน ไม่มี
บ้านสีใดเป็นบ้านสีดเี ด่น
เพราะคะแนนติดลบหมด
ทุกสี.....เฮ้ออออออ.....
กาหนดทบทวน ป.6 เตรียมสอบ O-net ทุกวันเสาร์ เดือน มกราคม 2562
เสาร์ที่5-26 มกราคม เวลา 09.00-15.00 น. ตามตารางที่ส่งจดหมายไป
กรุณานาอาหารกลางวัน ของว่างมาด้วย

ตำรำงสอบ กลำงภำคปลำย ประถมศึกษำ
จันทร์ 7 มกราคม 2562-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
อังคาร 8 มกราคม 2562-สังคมศึกษา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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พิธีถวำยสักกำระ
เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในหลวง รัชกาลที่ 9
ผู้บริหาร คุณครู และ
นักเรียน โรงเรียนบ้าน
พลอย ร่วมทาบุญใส่บาตร
ถวายราชสักการะน้อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และร้องเพลง คิดถึงเหลือเกิน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561

อบรมกำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น และกำร
ช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านพลอยได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มาให้
ความรู้ ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อกรณี
ฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือนักเรียนและผู้อื่นได้ บรรยากาศอบรมสนุก
ได้ความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 5 ท่าน และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างยิ่งค่ะ

กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเอกชนปทุมธำนี
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่อนุญาตให้ลูกไปเป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน จัดโดยสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนปทุมธานี จัดการเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนในสังกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สนามแข่งขัน
โรงเรียนต่างๆ และขอบคุณที่กรุณารับ-ส่งนักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ ไม่ว่านักเรียนจะได้รางวัลหรือไม่ ถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาตนเอง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุน และคุณครูที่ฝึกและดูแลนักเรียนไปแข่ง นักเรียนที่ได้ระดับทองจะได้รับบัตร
เกียรติยศของโรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์2562 ด้วย เก่งทุกๆคนเลย รายนามผู้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน และรายนามผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับ/สาระ
อนุบาล

ลาดับ
1
2
3

4

คอมพิวเตอร์

5
6

รายการตัวแทนนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
เพศ
ชื่อนักเรียน
ชั้น
โปรแกรมแข่งขัน
ระดับที่ได้
ด.ญ. อมลรดา เพชรไกร
อ.3 การแข่งขันวาดวาดระบายสี
ทอง
ด.ญ. กฤตติกานธ์ โพสถาพร
อ.3
ประกวดมารยาทไทย
เงิน
ด.ช พิชญะ
สร้อยเทียน
อ.3
ทองแดง
ด.ช วชิรวิทย์ ลิมานวัฒน์
อ.3 ประกวดปั้นดินน้ามัน
ด.ช ตรร
ปัญจบุศย์
อ.3
ด.ช นรเศรษฐ์ สารียุทร
อ.3
เงิน
ด.ช ชวกร
วิมลมณี
อ.3 ประกวดฉีกปะ
ด.ช โฮ ยอน
คิม
อ.3
ด.ญ. พิชชาพัทธ์ เอียดศรีไชย
อ.3
ด.ช ณัฐธัญ
ชีพนุรัตน์
ป.3 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วย เงิน
ด.ญ อรุณธิดา มุทนาเวช
ป.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ทองแดง
ด.ญ พิมพ์ชนก สิริวุฒิวิวัฒน์ ป.6/1 การแข่งขันการใช้โปรแกรม
ด.ญ วชิราภรณ์ คงบุตร
ป.6/1 นาเสนอ (Presentation)

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

หน้ า 4

ระดับ/สาระ
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

ดนตรี
พลศึกษา

วิทยาศาสตร์

การงาน
อาชีพ
ภาษาไทย

รายการตัวแทนนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561(ต่อ)
ลาดับ
เพศ
ชื่อนักเรียน
ชั้น
โปรแกรมแข่งขัน
ระดับที่ได้
7
เงิน
ด.ช อิทธิพัทธ์ ธีรวัฒนสาร
ป.6/1 ประกวดมารยาทไทย
ด.ญ. ศุภิสรา
สุดพรหม
ป.5
8
ทอง
ด.ช วรกริษฐ์ คุณเอนก
ป.6/2 การแข่งขันวาดวาดระบายสี
เงิน
ด.ญ ศรสวรรค์ กาฬคชา
ป.2
9
ทอง
ด.ญ พิมพ์มาดา สิริวุฒิวิวัฒน์
ป.6/1 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
เงิน
ด.ญ ภฤศญา
จันทนาลักษณ์
ป.3
10
ด.ญ พราวฉัตร มาแฮ
ป.2 Spelling Bee
11
ด.ญ พิชชาภา อิฏฐสุภัค
ป.3 Impromptu Speech
ทอง
12
ด.ช ภาม
มาแฮ
ป.6/1 Multi Skills Competition
เงิน
ทองแดง
13
ด.ช. เมธีวัฒน์ เกียรติเฉลิมคุณ
ป.3 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
14
ด.ช. กฤติน
สาธิตคณิตคุณ
ป.5
15
ด.ช. ณัฐวัฒน์ สุขโชค
ป.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพ
16
ด.ช. สิทธินนท์ พูนคล้าย
ป.6 ทางคณิตศาสตร์
17
ทองแดง
ด.ญ. พัชรญาดา สกุลเจริญ
ป.6 โครงงานคณิตศาสตร์
ด.ช. ชรัญญ์ชัย อัคคีสุวรรณ์
ป.5
ด.ญ. ณัชชา
เพิ่มพูนพร้อม
ป.4
18
ด.ญ กชกร
บุญพิพัฒน์
ป.6/2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ป.4-6
เงิน
19
ด.ญ ต้นข้าว
วิสุตกุล
ป.6/2 ร้องเพลงสากล ป.4-6
ทอง
20
ด.ช. เจริญทรัพย์ อาจวิเชียร
ป.2 เดาะฟุตบอลเดี่ยว ป.1-3
21
ด.ช. ฐปณพร เหลืองเลิศวันชัย ป.6/2 เดาะฟุตบอลเดีย่ ว ป.4-6
ทอง
22
ด.ช. ณัฐวรรธน์ จันทร์ห้วย
ป.6/1 เดาะปิงปอง ป.4-6
ทอง
23
เงิน
ด.ช. กิตติวินท์ บุญคุ้ม
ป.2 เตะบอลเข้าโกล์หนู
ด.ช. เจริญทรัพย์ อาจวิเชียร
ป.2 ทีมป.1-3
24
เงิน
ด.ญ นวินดา
เลิศเพ็ญเมธา
ป.5 การแข่งขันโครงงาน
ด.ญ กุลนัดดา สหวัฒน์
ป.5 วิทยาศาสตร์ประเภท
ด.ญ ธัมทิฏฐ์ฌา กังสนารักษ์
ป.5 สิ่งประดิษฐ์
25
เงิน
ด.ญ ชุติกาญจน์ ทองธานี
ป.6/2 การแข่งขันโครงงาน
วิ
ท
ยาศาสตร์
ป
ระเภททดลอง
ด.ช ชวิน
อังคณิต
ป.5
ด.ช ไพศิษฎ์
เพื่อวิทยา
ป.5
26
ทอง
ด.ช เทพทัต
พงศ์คา
ป.6/1 การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ด.ช พชร
สิริวุฒิวิวัฒน์
ป.6/2 ทางวิทยาศาสตร์
ด.ช ภูษิต
อัญมณีเจริญ
ป.6/2
27
ทองแดง
ด.ญ แพรนวล เรืองวัฒนกุล
ป6/2 การประกวดผลงานสิ่ง
ด.ญ ญาณิน
อู๊ดเจริญ
ป6/1 ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
28
ทอง
ด.ญ. อลิชา
ฐิตะฐาน
ป.5/1 การประกวดโครงงานอาชีพ
ด.ญ. ปฐมาวรรณ สุดแสง
ป.6/1
ด.ญ. ญาณิศา ศิริวงษ์
ป6/1
เงิน
29
ด.ญ. เมริยะห์
จารุพัฒนา
ป.3/1 ประกวดคัดลายมือ
ทองแดง
30
ด.ญ. อติกานต์ ลิมานวัฒน์
ป.4/1
เงิน
31
ด.ญ. แก้วกัลยา ศรีสุวรรณ
ป.3/1 ประกวดเขียนเรื่องจากภาพ
32
ทองแดง
ด.ญ. ทอฝัน
จุนอนันตธรรม
ป.4/1 ประกวดแต่งกลอนสี่ (ทีม)
ด.ญ. วรรณรดา อาญาเมือง
ป.5/1

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

พบกันใหม่ปี
ใหม่ 2562 ค่ะ

