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Facebook: โรงเรียนบ้ำนพลอย 

“.....ควรจะปลกูตน้ไมใ้นใจคนเสยีกอ่น แลว้คนเหล่านัน้กจ็ะพากนัปลกูตน้ไมล้งบนแผน่ดนิและรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง ......”   

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๐๒  

ปีใหม่ 2562 หวังว่าทุกท่านคงได้มีช่วงเวลาดีๆในเทศกาลปีใหม่นะคะ 

เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมเข้มข้นด้านวิชาการ แถมด้วยการสอบประเมินสารพัด พ่ีๆป.6 ต้องพร้อม

สอบเข้า ม.1 เด็กๆควรตั้งใจเรียนจริงจัง ขยันทบทวนต่อเนื่อง ท างานส่งให้ครบ 

 ไม่ใช่แค่การท่องหนังสือสอบอย่างเดียว แต่เราต้องมีความเข้าใจ มีทกัษะ กระบวนการที่

ยั่งยืนในขณะเรียนรูด้้วย การตั้งใจเรียน ท างานส่ง เป็นการทบทวนได้ดี เมื่อไม่เข้าใจสิ่งใด ควร

ถามคุณครู อย่าละเลย ต้องรู้จักแก้ปัญหา และพยายามพัฒนาตนเอง 

 ครูหวังให้ลูกสนใจการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน สนุกได้ แตต่้องรู้เวลาว่าตอนไหนควร

จริงจังใฝ่รู้ ตอนนี้ พี่ๆต้องลดเวลาสนุก หันมาจริงจังเสียทลีะคะ่ 

 

จันทร์ 7-อังคาร 8 ม.ค.-ประถมศึกษา
สอบกลางภาคปลาย 
พุธ 9 ม.ค.-ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ฟังเทศน์
บ่าย 
ศุกร์ 11 ม.ค. -กิจกรรมวันเด็ก(บ่าย) 
พุธ 16 ม.ค.-หยุดวันครู 
พุธ 23 ม.ค.-ละครเพลงฉ่อยเพื่อการศึกษา 
พุธ 30 ม.ค.-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ฟัง
เทศน์บ่าย 
เสาร์ 2 ก.พ.-ป.6 สอบO-Net ร.ร.วัดนาวง 
พุธ 6 ก.พ.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น. 
ศุกร์ 8 ก.พ.-ซ้อมอพยพนักเรียนกรณีเกิด
อัคคีภัย ระดับแดง(เลื่อนก าหนด) 
อังคาร 19 ก.พ.-วันหยุดวันมาฆบูชา 
พุธ 20 ก.พ.-ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ฟัง
เทศน์บ่าย 
ศุกร์ 1 มี.ค. จันทร์ 4-อังคาร 5 มี.ค.-
ประถมศึกษาสอบปลายปี 

ครสิตมำสต-์

ปใีหม ่
 วันท่ี 26 ธันวาคม มี

กิจกรรมหนา้แถวช่วงเช้า 

ขอขอบคุณผู้ปกครองท่านที่ให้

ลูกมอบของขวัญเป็นน้ าใจให้

บุคลากรของโรงเรียน เมื่อวัน

พุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ค่ะ ลุงๆป้าๆพี่ๆเหล่านี้ท าหน้าท่ีให้บริการต่างๆเด็กๆมาตลอดปี พากัน

ยิ้มแย้มมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ มีผู้ปกครองฝากเงินสดมารวม  5,750 บาท โรงเรียนจัดแบ่ง

ใส่ซอง 17 ซองๆละ 330 บาท แจกให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน มีเศษเหลือ 140 บาท จะน าไปสมทบกับ

เงินขายปุ๋ยชีวภาพเพื่อมอบเด็กพิการซ้ าซ้อนต่อไปนะคะ   

 การตอบแทนน้ าใจ เด็กๆเห็นจะซมึซับความเป็นผู้ให้ ซาบซึ้งถึงสิ่งดทีี่ผู้อื่นท าให้ รู้จัก

กตัญญู หลังจากพิธีมอบ มีการร่วมร้องเพลงปีใหมร่่วมกัน มีคณะวิทยากรจากศาสนาคริสต์มาจดั

กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับวันครสิต์มาสแกเ่ด็กๆ จากนั้นทานเลีย้งจับฉลาก เล่นสนุกกันใน

ห้องเรียน กลับบ้านด้วยหน้าตายิ้มแย้ม เป็นปีใหม่ง่ายๆ ไมเ่น้นความสิ้นเปลืองตามปกติของ

โรงเรยีนเล็กแต่อบอุ่นของเรา  
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นักเรียนสมคัรใหม ่

พบกนัใหม ่
ฉบบัหน้าคะ่ 

ตำรำงสอบกลำงภำคปลำย
ประถมศกึษำ 
จันทร์ 7 มกราคม 2562 -คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ์
อังคาร 8 มกราคม 2562  
-สังคมศึกษา ภาษาไทย  
ประวัติศาสตร์  

ป.6 ทบทวนทีโ่รงเรยีน โคง้สดุทำ้ย  
   เตรยีมสอบO-Net  ทุกวันเสาร์ มกราคม 2562  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ใครจะมาแจ้งคุณครู
ประจ าช้ัน คุณครูจะทบทวน ฝึกการท าข้อสอบหลากหลาย ให้ทันเวลา ให้นักเรียนพร้อมมาก
ขึ้น เสาร์ 5 -ภาษาอังกฤษ   เสาร์ 12 -ภาษาไทย  เสาร์ 19-วิทยาศาสตร์   เสาร์ 26-
คณิตศาสตร์  เวลา 09.00-15.00 น. ผู้ปกครองกรณุารับส่งเอง เตรยีมอาหารกลางวัน ของ
ว่างมาด้วยค่ะ กรณุารับตามเวลาเพราะไม่มีครูเวรเฝ้านักเรียนเย็น  โรงเรียนเราท าคะแนนO-
net ได้สูงทุกปี เราช่วยกันเรียนรู้ ขอฝากความหวังไว้กับรุ่น 21 น้ีเช่นเดียวกัน  

Happy Birthday 

January 

Please Note... 

☺ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 เริ่ม
แล้วมีส่วนลดคา่แรกเข้า และมอบ
ทุนการศึกษาตามข่าวสารฉบบัท่ีแล้ว  
☺ เลื่อนวันซ้อมอพยพอัคคีภัย จากอังคาร 
5 ก.พ. ไป ศุกร์ 8 ก.พ. เนื่องจากก าหนด
เดิมตดิเทศกาลตรุษจีน ก าลังประสานกับ
ทางเทศบาล 
☺ กรณียกเลิกกิจกรรม กรณุาแจง้ธุรการ
ด้วยนะคะ ช่ือลูกจะได้ไมเ่ป็นรายการค้าง 
☺ นักเรียนท่ีมีรายการค้างช าระคา่เทอม
กรุณาติดต่อช าระเงินท่ีธุรการค่ะ 
☺ วันพุธท่ี 23 มกราคม คาบเรียนสุดท้าย 
(14.00 น.) โรงเรียนจัดให้มีการแสดงละคร
เพลงฉ่อยเพื่อการศึกษา เรื่อง ขุนข้าง
ขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ที่ลาน
อนุบาล ใช้งบประมาณกิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน ขอเชิญผู้ปกครองชมนะคะ 
☺ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า สามารถมอบให้
โรงเรยีน ท่ีหน้าห้องธุรการ เพื่อรวบรวม
เป็นตัวแทนน าไปมอบใหโ้รงเรียนสอนคน
ตาบอด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนไดค้่ะ  

อ. 1 ด.ช. ฑาม สพประสงค ์
อ. 2 ด.ช. ตรัยรตัน ์อุบลลา 
อ. 2 ด.ญ. สุภสัสรา บุญเวียง 
อ. 2 ด.ญ. กานดา นวลเขียว 
อ. 2 ด.ช. สหภูม ิ พันธุฟัก 
อ. 3 ด.ช. พิชญะ สร้อยเทียน 
ป. 2 ด.ช. ชลากร วิมลมณ ี
ป. 2 ด.ช. วริทธ์ิธร มั่งมี 
ป. 2 ด.ช. ปกป้อง ฐิตะฐาน 
ป. 3 ด.ญ. ภฤศญา จันทนาลักษณ ์
ป. 5 ด.ญ. กานต์สิร ีสูทกวาทิน 
ป. 5 ด.ญ. นพมล คลองเงิน 

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง 
มีความสุขทุกๆวัน 

ด.ญ. อลิชา ฐิตะฐาน ป.5  ด.ช. ภากร อาภาสุโกศล ป.6/2 
ด.ญ. นพมล คลองเงิน ป.5  ด.ช. สิทธินนท์ พูนคล้าย ป.6/2 
ด.ญ. ธัมทิฏฐ์ฌา กังสนารักษ ์ ป.5  ด.ช. เทพทัต ทองค า ป.6/1 
ด.ช. กฤติน สาธิตคณิตกลุ ป.5  ด.ช. สิปปกร เลิศนิมติร ป.6/1 
ด.ญ. ต้นข้าว วิสุตกุล ป.6/2  ด.ช. ปภังกร ฤกษ์สันทัด ป.6/1 
ด.ญ. ปฐมาวรรณ สุดแสง ป6/2  ด.ช. ฐปนพร เหลืองเลศิวันชัย ป.6/2 
ด.ญ. ญาณิศา ศิริวงษ์ ป.6/1      

กิจกรรมวันเด็ก 
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนเล่นเกมส์สนุก แจกรางวัล
ต่างๆ อนุบาลช่วง 10.00 น. และประถมศึกษาช่วง 13.30 น. (นอกเหนือเวลาดังกล่าวมีการ
เรียนตามปกติ) ผู้ปกครองท่านใดต้องการสมทบรางวัล ขนม แจกเดก็ๆ กรุณาฝากมากบัลูก 
คุณครูประจ าช้ัน หรือธุรการได้คะ่ ขอบคุณค่ะ 

แนะน ำวงดรุยิำงค ์
 ขอแนะน าวงดุริยางค์ของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนเองอย่างรับผิดชอบเป็นอยา่งดีมาตลอดปี 
ถือเป็นกิจกรรมจิตอาสาอย่างหนึ่ง บรรเลงช่วง
เช้าก่อนเข้าแถวทุกวัน และบรรเลงในกิจกรรม
ส าคัญต่างๆ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้ฝึกกับครูจ๋อมในคาบ
เรียนชมรมดรุิยางค์สัปดาหล์ะ 1 คาบ และ
ฝึกซ้อมกันเองในสัปดาห์ รายนามสมาชิกวง
ดุริยางค์ ดังนี ้

โรงเรียนส่งจดหมายแจง้เร่ืองการรับเงิน
อุดหนุนค่าอุปกรณ์เทอมปลาย/2561 
แล้วนะคะ กรุณาน าใบเสร็จค่าอปุกรณ์
มารับเงินได้ภายในสิน้เดือนมกราคม 
2562 หากแจ้งบริจาคกรุณาลงนาม 
กรณีไม่มารับในก าหนดจะถือว่าบริจาค
ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจนคะ่  


