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“.....ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและ
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หน้าที่แม่ คือความภูมิใจ และเต็มใจทุกวินาที เหนื่อยบ้าง ท้อใจบ้าง
แต่ก็มีความสุข มุ่งแต่รักห่วงใยและปรารถนาดีให้ลูกตลอดชีวิต
แม่ คือ ธรรมชาติของความรัก เสียสละ ที่ยิ่งใหญ่

ถวำยพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ร.10
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม จัดกิจกรรมใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพร
สวนสนามลูกเสือ และการบาเพ็ญประโยชน์

CALENDAR
ศุกร์ 10 ส.ค.-พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ
จันทร์ 13 ส.ค.-วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
อังคาร 14 ส.ค. -กิจกรรมบูรณาการ “ถอด
บทเรียน 13 หมูป่า”
พุธ 15 ส.ค.-ป.4-6 ฟังเทศน์
พฤหัสบดี 16 ส.ค.-ป.5 ไปอุทยาน
ประวัติศาสตร์
เสาร์ 18 ส.ค.-วันคุยกับคุณครู
อังคาร 21 ส.ค.-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี 23-ศุกร์ 24 ส.ค. -กีฬาต้านยาเสพติด
อังคาร 4 ก.ย.-Charity Day
พุธ 8 ส.ค.-ป.1-3 ฟังเทศน์บ่าย
อังคาร 11 ก.ย.-มหกรรมว่ายน้า

พุธ 12 ก.ย.-ป.4-6 ฟังเทศน์บ่าย

ถวำยเทียนพรรษำ
โรงเรียนได้รับเงินจากผู้ปกครองร่วมท้าบุญเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา เป็นเงิน 12,420 บาท แบ่งถวาย
ดังนี วัดคลองบ้านใหม่ 3,500 บาท วัดนาวง 3,800
บาท และวัดรังสิต 5,120 บาท (จ้านวนเงินมากขึนตามที่
วันหลังๆผู้ปกครองฝากเงินเพิม่ ท้าบุญ) นอกจากนี
นักเรียนผูป้ กครองร่วมน้าสิ่งของไปถวายด้วยตนเองอีก
ด้วย ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองทุกท่าน และ
ขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยพานักเรียนไปกลับวัดด้วยค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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กีฬำต้ำนยำเสพติด
โรงเรียนเราร่วมกิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติดของชุมชนหลักหกทุกปี เป็น
กีฬาระหว่างโรงเรียนในชุมชน ได้แก่
โรงเรียนวัดนาวง สุขลักขณะ วัดรังสิต
เซนโยเซฟเมืองเอก เมืองเอก สาธิตม.
รังสิต และบ้านพลอย แข่งขันกันทั้ง
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา ปีนี้กาหนด
วันพฤหัสบดีที่ 23-ศุกร์ 24 สิงหาคม
(วันแรกแข่งกีฬาประถมศึกษา วันที่
สองพิธีเปิด กรีฑา และกีฬาอนุบาล)
กีฬาสร้างความสามัคคี ให้เด็กๆเล่น
กีฬาเป็นกิจกรรมอดิเรก ร่างกาย
แข็งแรง น้าใจนักกีฬา แพ้ชนะเป็นเรื่อง
รองลงมา คุณครูพละคัดเลือกตัว
นักกีฬาเพื่อส่งชื่อไปแข่งขัน(จะแจ้งขอ
อนุญาตต่อไป) ผู้ปกครองไปเชียร์ให้
กาลังใจ เป็นพี่เลี้ยงนักกีฬาได้นะคะ

ทำควำมดี

วันแม่....

เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ฯ
พระบรมราชินีนาถ เราร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทาความดี ด้วยการไปเลี้ยงอาหาร และมอบ
ของ (จานวน 124 คน+เจ้าหน้าที่ 14 คน) และจัดการแสดงให้คุณยายได้ชม ที่สถานคนชรา
หญิงติวานนท์ มูลนิธมิ ิตรภาพสงเคราะห์ ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท์ ตาบลบ้านใหม่ นนทบุรี
ได้รับเงินมาทั้งสิ้น 12,180 บาท จ่ายค่าอาหาร 4,500 บาท ค่าของแจก 6,320 บาท มีเงิน
ฝากมาภายหลังและเงินเหลือ 1,280 บาท จะนาไปรวมสมทบกับเงินทาบุญวันCharity Day
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมจิตอาสากับลูกๆครั้งนี้ ทั้งท่านที่ฝากเงินมา ฝากของมา มี
ทั้งpampers ของใช้ต่างๆ หรือไปร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ช่วยคุณครูขนของขนนักเรียนไป
ทาจิตอาสา คุณครูที่เป็นตัวแทนไปจัดกิจกรรม ลูกๆของเราน่ารัก นอบน้อมกับผู้ใหญ่ ช่วย
พยุงดูแลคุณยาย ยกอาหาร และนารอยยิ้มไปให้ เด็กๆ

จิตอาสา กรกฎาคม

ตอ.1 ด.ช.ปัณณวรรธ ตวงตรีคูณ (เหลือง)
อ.1 ด.ญ.อารดา บุญเพ็ง (แดง)
อ.2 ด.ญ.รวินทร์กาล ผู้พัฒน์ (แดง)
อ.3 ด.ช.โฮยอน ฮิม (แดง)
ป.1 ด.ช.เทพสิทธิ์ ปั้นหย่ง (เหลือง)
ป.2 ด.ญ.สุพิชญา จรรยา (ฟ้า)
ป.3 ด.ช.ณัฐธัญ ชีพนุรัตน์ (ฟ้า)
ป.4 ด.ช.ศิรสิทธิ แสงมูล (เหลือง)
ป.5 ด.ช.ไพศิษฎ์ เพื่อวิทยา (เหลือง)
ป.6/1 ด.ญ.อนุวิท บุญช่วย (แดง)
ป.6/2 ด.ช.สิทธินนท์ พูนคล้าย (เหลือง)

บ้านสีดเี ด่น

สีเหลือง ได้เป็นบ้านสี
ดีเด่นเดือนกรกฎาคม ได้ใส่
ชุดสวยชุดหล่อกันไปเมื่อ 3
สิงหาคม 2561 สีแดง
อันดับ 2 สีฟ้าอันดับ 3

จากชมรมนาฏศิลป์ไปร้อง
เพลง รา โดยคุณครู วิจิตรา
ผาดนอก เป็นผู้ฝึกซ้อม

หนอนหนังสือ

ช่วงชั้น 1ด.ญ.ปวรรัตน์
อุบลลา ป.3 (แดง)
ช่วงชั้น 2ด.ญ.ธัมทิฏฐ์ฌา กังสนารักษ์ ป.5 (เหลือง)

กิจกรรมถวำยพระพร และ วันแม่
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมถวายพระพร และ
พิธีวันแม่ ที่โรงเรียนในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม ที่ลานอนุบาลค่ะ ใส่บาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 07.45 น. เวลา 09.00-10.30 น. มี
การถวายพระพร ร้า แล้วจึงเป็นพิธีวันแม่ การกราบแม่ อ่านบทความ นักเรียนทุกคน แต่งกายชุดนักเรียน
คุณครูเรียนเชิญตัวแทนคุณแม่จาก
ทุกระดับชันตามสมัครใจและสะดวกมาขึนเวทีรับพวงมาลัยและให้ลูกๆกราบ ในกิจกรรม “กราบและกอด” โดยให้ส่งชื่อแจ้งล่วงหน้า เพื่อเตรียมการ
(ไม่เพิ่มภายหลังหรือมาเพิ่มในวันที่ทาพิธีเลย) กิจกรรมนีไม่บังคับและตามสภาพสะดวก คุณแม่หลายท่านท้างาน ลูกๆก็เข้าใจ จะกลับไปกราบคุณ
แม่ที่บ้านเช่นที่ท้าทุกปี
คุณแม่ท่านใดประสงค์แจ้งชื่อเพิ่ม กรุณาแจ้งภายใน 9 สิงหาคม 2561 เพื่อซักซ้อมจัดคิวนักเรียน โดยคุณครูขอรบกวนผู้ปกครองแจ้งเพิ่ม
วันที่ 9 กรุณาน้าพวงมาลัยมาเองนะคะ เพราะเลยก้าหนดแจ้งหลายวัน คุณครูได้สั่งพวงมาลัยล่วงหน้าไปแล้วจากยอด ณ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคมค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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Charity Day ครัง้ ที่ 10 อังคำร 4 กันยำยน 2561
ปีการศึกษา 2561 นี ก้าหนดวัน Charity Day ครังที่ 10 เป็นวันอังคารที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ขอเชิญชวน
ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการกุศลและบูรณาการการเรียนรู้เรื่องการออม การค้าขาย คณิตศาสตร์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ในกิจกรรม
ขายของมือสอง โดยน้าสิ่งของที่เหลือใช้ในสภาพดี มาให้นักเรียนแต่ละชันช่วยกันจ้าหน่าย เงินที่จ้าหน่ายได้ทังหมดจะน้าไปมอบให้
โรงพยาบาลศิริราช สร้างอาคาร นวมินทรบพิตร 84 พรรษา (ซึ่งมีความหมายว่า กษัตริย์ รัชกาลที่ 9 84 พรรษา)
ขอเชิญชวนผู้ปกครองคัดเลือกของใช้ในบ้านที่มีเกินความจ้าเป็น ไม่ได้ใช้แล้ว สภาพดี ให้ลูกน้ามาจ้าหน่ายราคาถูกๆที่โรงเรียน
ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู ฯลฯ จะได้เลือกซือของไปใช้ในราคาถูก ไม่ทิงของให้ไร้ประโยชน์ต่อไป แบ่งปันกันใช้ เด็กๆจะได้เรียนรู้จากการ
ลงมือท้าจริง โฆษณาสินค้า เจรจาค้าขาย ต่อรองราคากัน ท้าบัญชี ทอนเงิน คุณครูจัดโต๊ะการประมูลราคาส้าหรับของน่าสนใจเป็นที่
ต้องการ สู้ราคากันสนุกๆเหมือนทุกปี ขายเสร็จแล้ว เด็กๆต้องปิดยอดเงินเองด้วย กรุณาฝากของมาให้เด็กๆในห้องลูกช่วยกันขาย ภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม (ขอให้งดการซือของใหม่เพื่อมาจ้าหน่ายนะคะ) คุณแม่ท่านใดว่างเรียนเชิญมาช่วยคุณครูก้าหนดราคาของ
และขอผู้ปกครองอาสาฯมาช่วยลูกๆในชันขายของได้จะยินดีอย่างยิง่
ในวันกิจกรรม กรุณาให้ลูกน้าเงินมาโรงเรียนมากกว่าปกตินิดหน่อยนะคะ เพื่อไปเรียนรู้การซือของ และต่อรองราคา จ่ายและนับ
เงินทอน หากเป็นลูกอนุบาล คุณครูจะช่วยดูแลเรื่องเงินให้ โดยผูป้ กครองเขียนแจ้งมาในสมุด และอย่าลืม “ยืดอก พกถุงผ้า” มาด้วย ถุง
ผ้ามาใส่ของที่ซือ เพื่อลดปริมาณการเพิ่มขยะ งดเพิ่มถุงพลาสติก หรือพ่อค้าแม่ค้าน้อยๆ อาจน้าถุงพลาสติกใช้แล้วมาด้วยเพื่อใส่ของ
ขายก็ได้ เราต้องการ ถุงใส่ของใช้แล้วที่มีสภาพดี ไว้ใส่ของที่ซือขายกันในการจ้าหน่ายด้วย มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายมือใหม่กัน และร่วม
ท้าบุญนะคะ ขอบคุณค่ะ
เทศบาลนครรังสิต เชิญชวนให้ท่านที่สนใจ หนังสือ
โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต(E-Book)
http://rangsit.org/E-Book/Rangsithostory/
หรือไฟล์ดาวโหลด https://drive.google.com/
file/d/๑๐Oi-R๔jfuwuGckV๖ltVjfWfXlsMa๐๔/view

Please Note...
ฉ

ฉ

ฉ

ยำเสพติด
วันพุธที่ 25
กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00
น. คณะวิทยากรจากสถาบัน
บ้าบัดรักษาและฟื้นฟูผตู้ ิดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
มาให้ความรู้นักเรียน ป.3-ป.6
เกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อต้นเทอมผู้ปกครองหลายท่านยังไม่ส่ง

เอกสารข้อมูลกรณีฉุกเฉินกลับให้ทางโรงเรียน
(ส่งไปกับข่าวสาร1/2561) ขอให้ส่งด่วนนะ
คะ ของปีที่แล้วจะยกเลิกเพื่อปรับใหม่ทุกปี
ข้อมูลเหล่านี้สาคัญมาก เวลาเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน คุณครูจะติดตามท่านได้รวดเร็ว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี มาตรวจเอกสารเงินอุดหนุนต่างๆ
ของโรงเรียน
ผู้ปกครองท่านใดมีรายการค้างชาระค่าเทอม
ค่ากิจกรรม ขอความกรุณาติดต่อชาระเงินที่
ธุรการด้วยค่ะ

กิจกรรมต่ำงๆที่กำลังจะมำถึง



วันอังคารที่ 14 สิงหาคม โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
เรื่อง “ถอดบทเรียน 13 หมู่ป่า” ณ ถ้าหลวงขุนน้านางนอน นักเรียนทุก
ระดับชั้นจะสรุปการเรียนรูจ้ ากเหตุการณ์นี้ จาแนกตามด้านการเรียนรู้
หรือกลุ่มสาระ นามาจัดทาเป็นผังกราฟฟิก และรายงานหน้าแถวช่วง
เช้า หากผู้ปกครองมีสื่อที่สอดคล้องกับเรื่องนี้ สามารถสนับสนุนได้คะ่
วันอังคาร 21 สิงหาคม โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีทั้ง
Science Show นิทรรศการการเรียนรู้ฐานต่างๆ แข่งจรวดขวดน้า พิธี
จัดช่วงเช้า เวลา 09.00 น.
อังคาร 4 ก.ย.-Charity Day ขายของมือสองเพื่อการกุศล14.00 - 15.45 น.



อังคาร 11 ก.ย.-มหกรรมว่ายน้า 09.00 น. เป็นต้นไป อนุบาลแข่งก่อน
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หน้ า 4

วันคุยกับคุณครู เสำร์ที่ 18 สิงหำคม
วันคุยกับคุณครู จัดขึ้นทุกปีหลังการสอบกลางภาคต้น เพื่อให้คุณครูมีโอกาสพบปะผู้ปกครอง มีการพูดคุยปัญหา ข้อเสนอแนะ
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนในช่วง 3 เดือนแรก พูดคุยหรือขอความร่วมมือ
ช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะหรือส่งเสริมข้อเด่น กาหนดวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 07.45-12.00 น.
คุณครูจะทาการประเมินทั้งพัฒนาการ ผลการเรียนของนักเรียนในเบื้องต้น ตามที่ประเมินที่ได้ดาเนินการไปแล้ว และแจ้งผู้ปกครองทราบ
ในเอกสารการประเมินที่แจกให้ล่วงหน้า คุณครูจะวางผลงานเด็กๆไว้บนโต๊ะให้ชมเวลาท่านมาเยี่ยมห้องเรียนลูกด้วยค่ะ
ระดับการประเมินของอนุบาล จะเป็นระดับพัฒนาการเบื้องต้นในระยะสามเดือนแรก อนุบาลไม่มีการสอบ จึงเป็นการประเมิน
จากการสังเกต สัมภาษณ์ และผลการปฏิบัติ ของนักเรียนเป็นหลัก
คะแนนของนักเรียนระดับประถมศึกษายังไม่เป็นทางการ เพราะแต่ละกลุม่ สาระอาจประเมินจานวนตัวชี้วัดไม่เท่ากัน และยังไม่ได้
รวมคะแนนประเมินอีกหลายอย่าง(ประถมศึกษาตามหลักสูตรเป็นการประเมินรายปี ไม่มีรายภาคการศึกษา) คะแนนที่แจงในเอกสารจึง
เป็นคะแนนเบื้องต้น ณ เวลาที่ส่งเอกสาร มุ่งหวังให้เกิดการปรึกษาหารือร่วมมือกันระหว่างทางบ้านและทางโรงเรียน การพูดคุยที่เกิดผล
ทางบวกช่วยได้มาก เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปญ
ั หาต่างๆ พูดจากันด้วยความเป็นมิตร เกิดความสัมพันธ์อันดี บางครั้งเรา
อาจมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน เด็กหลายคนมีพฤติกรรมเมื่ออยู่ที่บ้านและที่โรงเรียนอาจแตกต่างกันได้ แต่เราล้วนมีความตั้งใจดีในการ
พัฒนานักเรียนร่วมกันทั้งสิ้น
คุณครูจัดนัดเป็นช่วงๆละ 10 นาที กรุณาแจ้งเวลาที่ท่านต้องการมาพบคุณครูในเอกสารตอบรับด้านล่าง ภายในวันที่ 9 สิงหาคมนี้
หากเวลาที่แจ้งซ้อนกับท่านอื่นที่แจ้งมาก่อน คุณครูจะเรียนแจ้งขอเลื่อนนัดภายหลัง ขอความกรุณาตรงต่อเวลา เพื่อป้องกันมิให้ท่านอื่น
รอนาน และหากต้องการขอนัดคุณครูกลุ่มสาระอื่นด้วย กรุณาแจ้งเพื่อคุณครูประจาชั้นจะนัดหมายให้ต่อไป ในวันนัดหมายเวลาอาจ
คลาดเคลื่อนไปบ้าง ต้องเรียนขออภัยด้วยนะคะ จะพยายามจัดให้ตรงเวลาที่สุด
คุณครูจะแจกเอกสารประเมินเบื้องต้นให้ผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมแรง ร่วมใจ
ร่วมคิด ของผู้ปกครอง การรับฟังกันและกันอย่างมีเหตุผล จะช่วยให้เราทางานได้ผลดี มีความสุขทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาให้ลูก
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะคะ
อนึ่ง ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคมได้ อาจขอนัดพบคุณครูหลังเลิกเรียน หรือช่วงเช้าวันพุธที่ 15-วันพฤหัสบดีที่
16 สิงหาคม (ขอเว้นวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม เนื่องจากคุณครูต้องจัดห้องเรียนเตรียมเอกสาร แฟ้มผลงาน ให้ผู้ปกครองชมด้วย) หรือวันอื่นๆ
สัปดาห์ถดั ไป(การพูดคุยกรุณานัดล่วงหน้านะคะ เพื่อไม่ให้ตรงเวลาคุณครูต้องสอนหรือดูแลเด็กๆ)



แจ้งเรือ่ งวันคุยกับคุณครูเสำร์ 18 ส.ค. 2561

ผู้ปกครอง ด.ญ. / ด.ช. .........................................................................ชั้น .......................... ผู้ปกครองอ้องกพรคุคครครูลา พ

07.40-07.50 น.
08.55-09.15 น.
10.15-10.25 น.
11.30-11.35 น.

07.55-08.05 น.

08.10-08.20 น.

08.25-08.35 น.

08.40-08.50น.

09.20-09.25 น.

09.30-09.40 น.

09.45-09.55 น.

10.00-10.10 น.

10.30-10.40 น.

10.45-10.55 น.

11.00-11.10 น.

11.15-11.25 น.

11.40-11.50 น.

คุณครูประถมศึกษารายกลุม่ สาระที่ต้องการขอนัดพบเพิม่ เติมคือ กลุ่มสาระ ...........................………………………………
ผู้ปกครองไม่สะดวกมาพบคุณครู เนื่องจาก.............................................................................
พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ
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