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พฤหัสบดี 23-ศุกร์ 24 ส.ค. -กีฬาต้านยา
เสพติด 
อังคาร 4 ก.ย.-Charity Day 
พุธ 5 ก.ย.-ป.1-3 ฟังเทศน์บ่าย 
อังคาร 11 ก.ย.-มหกรรมว่ายน ้า 
พุธ 12 ก.ย.-ป.4-6 ฟังเทศน์บ่าย 
ศุกร์ 21, จันทร์ 24-อังคาร 25 ก.ย. 
ประถมศึกษาสอบปลายภาคต้น 

CALENDAR 

 “.....ความรู้ที่ใช้ไดผ้ลนั้น ต้องเปน็ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นย า ช านาญ น ามาใช้การได้ทนัที และนอกจากความรู้ด้านลึก คือ
วิชาเฉพาะสาขาที่ศึกษามาโดยตรงแล้ว ความรู้ด้านกว้าง คือ วชิาการอ่ืน ๆ ทัว่ไป ย่อมเป็นปจัจัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่ง
ด้วย ......”    พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

พอหน้าฝน มีการเจ็บป่วยมากับสายฝน โรคประจา้ทุกปีเมื่อนักเรียน
มาอยู่รวมกัน ได้แก่ มือเท้าปากเปื่อย ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ 
ไข้เลือดออก เราก็เฝ้าระวังป้องกัน หากเด็กป่วยก็ให้หยุดกันไป 
อนุบาล 2 ที่มีการระบาดมือเท้าปาก ก็ได้สั่งหยุดไประยะหนึ่ง ฆ่าเชื อ

โรค และรายงานต้นสังกัดเช่นทุกปี 
 ช่วงนี มีกิจกรรมหลากหลายตามๆกันมา  ผู้ปกครองสามารถชมภาพ
กิจกรรมว่าที่โรงเรียน ท้าอะไรกันบ้าง เด็กๆเรียนกันอย่างไร จะได้ไม่ตกข่าวนะคะ 
โดยเข้าFacebook กลุ่มปิด “โรงเรียนบ้านพลอย” (อันนี ท่านที่ได้addแล้ว 
สามารถpost ข้อความเป็นประโยชน์ได้ด้วย) หรือ ชมในfacebook ทางการของ 
“โรงเรียนบ้านพลอย” ค่ะ 

 

กิจกรรมถวำยพระพร และ วนัแม่ 
 

 ขอขอบคุณผู้ปกครองร่วมถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ฯพระบรมราชินีนาถ ที่โรงเรียนในวันศุกร์ที่ 
10 สิงหาคมค่ะ ขอบคุณคณุพ่อหลายท่านท่ีมาช่วยเป็นลูกศิษย์วัดรบัของจากบาตรพระ
ด้วยนะคะ น่ารักจริงๆเลย  กิจกรรม“กราบและกอด”ส้าเร็จไปอยา่งประทับใจ มีคุณแม่
มาร่วมกิจกรรมหลายท่าน มีการแสดงถวายพระพรจากชมรมนาฏศลิป์ และการอ่าน
บทความของนักเรียน   อน่ึง หากผู้ปกครองมีความเห็นว่า โรงเรียนควรงดจัดกิจกรรม
กราบและกอดวันแม่ เพื่อเลี่ยงมิให้เด็กๆทีผู่้ปกครองมาไมไ่ด้เสียใจ กรุณาส่งใบความเห็น
หน้า 2 มาด้วยนะคะ เพื่อโรงเรียนพิจารณาประกาศวา่ปีต่อไปจะงดหรือไม่คะ่  
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สขุสนัตว์นัเกดิ เดอืน กนัยายน 
ต.อ. 1 ด.ช. ธนกฤต ผ่องจิตร์ 
ต.อ. 1 ด.ช. จักรวินท์ นนทรีย์ 
อ. 1 ด.ช. ธัญธร มินแอน พิศุทธิ์วชิรา 
อ. 1 ด.ช. ตรัยรัตน์ นาคโขนง 
อ. 2 ด.ญ. ณัฐธารีรัตน์ ทองเพ็ญ 
อ. 2 ด.ช. รชต สีบัว 
อ. 3 ด.ช. วชิรวิทย์ ลิมานวัฒน์ 
อ. 3 ด.ญ. กฤตติกานธ์ โพสถาพร 
อ. 3 ด.ช. ตรร ปัญจบุศย์ 
อ. 3 ด.ช. นรเศรษฐ์ สารียุทธ 
อ. 2 ด.ญ. กรรวี สิงหรา ณ อยุธยา 
ป. 1 ด.ช. สุวิจักขณ์ งอกค้า 
ป. 1 ด.ญ. คริสต์มาส ตรงตระกูล 
ป. 2 ด.ช. เจริญทรัพย์ อาจวิเชียร 
ป. 2 ด.ช. นรภัทร ม่วงเกษม 
ป. 3 ด.ญ. อรุณธิดา มุทนาเวช 
ป. 3 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สุขโชค 
ป. 3 ด.ช. วรธัช หวังสิทธิเดช 
ป. 3 ด.ญ. แก้วกัลยา ศรีสุวรรณ 
ป. 3 ด.ญ. ปวริศา รุจิพุฒธันยพัต 
ป. 4 ด.ช. พงษศกร อันจันทึก 
ป. 6/1 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ธีรวัฒนสาร 
ป. 6/1 ด.ช. สิปปกร เลิศนิมิตร 
ป. 6/1 ด.ญ. พิชญ์สินี ชูรัตน์ 
ป. 6/2 ด.ช. ภากร อาภาสุโกศล 
ป. 6/2 ด.ญ. ต้นข้าว วิสุตกุล 
ป. 6/2 ด.ช. วรกริษฐ์ คุณเอนก 
ป. 6/2 ด.ญ. อุริสยา พุ่มมาลี 

HAPPY BIRTHDAY 
“September” 

กีฬำตำ้นยำเสพตดิ   
 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม-ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม (อนุบาลแข่งที่ 24) จัดที่สนาม
โรงเรียนวดันาวง ขอเชิญผู้ปกครองร่วมเป็นก้าลังใจให้นักกีฬาในกิจกรรม กีฬาตา้นยา
เสพติดระหว่างโรงเรยีนต่างๆทั งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนในชุมชนหลักหก  สรา้ง
ความสามัคคี เล่นกีฬากันอย่างมีน า้ใจนักกีฬา แพ้ชนะไม่เป็นไร ถือว่าเราไปร่วมกิจกรรม
ของชุมชนด้วย ได้ประสบการณ์ ได้เพื่อนใหม่ ขอให้ก้าลังใจนักกีฬาทุกๆคนให้เล่นกีฬา
อย่างสนุกสนาน พยายามเต็มที่ สู ้สู้.... 

บรูณำกำรถอดบทเรยีนช่วยหมปูำ่ 
  คุณครูจดักิจกรรมบูรณาการ ถอดบทเรียนการช่วยเหลือหมูป่า 13 ชีวิต แบ่งประเด็น
ด้านต่างๆ ให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงออกมาเป็นผังมโนทัศน์ว่า ได้เรียนรูจ้าก
เหตุการณ์นี อย่างไรบ้าง น้ามาพิจารณาปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างไร เด็กๆมีความ
เข้าใจ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันระดมความคดิช่วยกันน้าเสนอผลงานได้เป็นอย่าง
น่าสนใจ ขอขอบคุณคณุครูทุกระดับชั นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างดยีิ่ง 

วันคยุกบัคณุครู 
   

 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ผู้ปกครองและ
คุณครไูดม้ีโอกาสพดูคุยอย่างเป็นกันเอง
เกี่ยวกับพัฒนาการเบื องต้นสามเดอืนแรกในปี
การศึกษาใหม่ ขอขอบพระคณุผู้ปกครองทุก
ท่านที่กรุณาสละเวลาวันหยุดมาพบปะพูดคุย
ในก้าหนดการดังกล่าวนะคะ เราจดัวันหยุดเพื่อ
อ้านวยความสะดวกให้ผู้ปกครองที่มีการงาน
ภารกิจอาจไม่ค่อยได้พบคณุครูวันธรรมดา 
คุณครูกส็ละเวลาวันหยุดมาเพื่อหวังจะพบทุก
ท่านเพ่ือพัฒนาลูกร่วมกัน เราดีใจท่ีท่านแวะมา
คุยนะคะ 

แสดงความคดิเหน็เร ือ่ง
การจดักจิกรรม “กราบ

และกอด” ในวนัแม/่วนัพอ่   

 ผู้ปกครองเห็นสมควร 
   

  ❑ งด   ❑ ใหจ้ดัต่อไป 
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ขอบพระคณุผูป้กครองอำสำคะ่ 
 ขอขอบคุณผู้ปกครอง ด.ช. ภาม มาแฮ ป.6/2   กรุณามาสอน ป.5-6 เรื่อง
ศาสนาอิสลาม เมื่อช่วงบ่ายวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 กรุณามาสอนให้เราทุกปี หลาย
ระดับชั น เด็กๆเราโชคดไีด้คณุพ่อคุณแม่เป็นคุณครูผูเ้ชี่ยวชาญค่ะ 

วันวิทยำศำสตร ์
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ท่ีคุณครู
วิทยาศาสตร์ คณะครู และนักเรียนช่วยกัน
จัด เพื่อน้าความรู้ทีส่นใจ หรือท่ีคน้คว้า
ศึกษามา เผยแพร่ ฝึกการน้าเสนองาน 
แบ่งปันความรู้กับน้องๆ  มีความรู ้การ
ทดลองหลากหลายฐาน จรวดขวดน ้า ฯลฯ 
เด็กๆตาโตสนใจกันมาก พี่ๆตั งใจอธิบายการ
ทดลองต่างๆให้น้องๆฟัง  ขอบคุณผู้ปกครอง

ที่สนับสนุน
ลูกๆด้วย
นะคะ 

Please note…. 
ผู้ปกครองท่านใดยังมไิด้ช้าระค่าเทอม 

ค่ากิจกรรม หรือรายการค้างช้าระอื่นๆ
กรุณาติดต่อช้าระเงินท่ีห้องธุรการค่ะ 
ก้าหนดแจ้งนักเรยีนไมม่ีสิทธิสอบเทอมต้น
ตามก้าหนด วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 
 

รายการกิจกรรมท่ีต้องการยกเลิก 
เรียนเพิ่มในเดือนกันยายน กรุณาแจ้ง

ธุรการก่อนสิ นเดือนสิงหาคม 
 

ผู้ปกครองท่านใดยังมไิดส้่งเอกสารใบ
แจ้งฉุกเฉิน ตั งแต่ต้นเทอม กรณุาส่ง

ด้วยค่ะส้าคัญมากเวลาที่เรามีเรื่องเร่งด่วน
ต้องติดต่อท่าน จะได้ตดิต่อทันที เราต้องขอ
ใหม่ทุกปีเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

 

กรณีเปลี่ยนที่อยู่ ท่ีตดิต่อ หมายเลข
โทรศัพท์ กรุณาแจ้งธุรการด้วยค่ะ 

 
 

23-24 สิงหาคม เชิญชวนไปให้
ก้าลังใจนักกีฬาโรงเรียน แข่งกีฬาต้าน

ยาเสพตดิ ณ โรงเรยีนวัดนาวงค่ะ 

ทัศนศึกษำ 
 นักเรียนแตล่ะระดับชั น ได้ไปทัศนศึกษา
ตามก้าหนดการที่แจ้งไว้ ได้รับความรู้ และมี
ประสบการณ์จากการเห็นของจริง เช่น ป.5 ไป
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ป.4 ไปพิพิธภัณฑ์
กษาปณ์ ป.3 ไปท้องฟ้าจ้าลอง อนุบาล 2-3 ไปชม
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา เป็นต้นยังเหลือ ป.6 กับ
อนุบาล 1 ท่ีจะไปทัศนศึกษาในเทอมปลาย ก็จะ
ครบทุกชั น เราได้ใช้งบประมาณกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนจัดพานักเรียนไปทัศนศึกษาค่ะ 

PLC รอบที่สอง 
 กระบวนการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้เชิงวิชาชีพ (ท่ีเรียกกันย่อๆว่า 
PLC) รอบที่ 2 ของคุณครูจะเริ่ม 27 
สิงหาคม นี  (ปีหน่ึงๆจะจัด 4 รอบ ภาคเรียน
ละสองรอบ)  
 คุณครจูะมีการประชุมวางแผน 
ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน การ
นิเทศเชิงรุกโดยมีคณะคณุครูขึ นสงัเกตการณ์
การสอนจริง และ การสะท้อนคิดว่าหลังจาก
การสอนแล้ว พบปญัหาใดบ้าง เพือ่น้าไปวิจัย 
แก้ปัญหา พัฒนานักเรียนต่อไป ซึง่
กระบวนการนี  ถือเป็นการพัฒนาตนเองของ
คุณครดู้วย 
 เด็กๆจะเรยีนรูผ้่านการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้กับเพื่อน แบ่งปันช่วยเหลือ
ระดมความคดิ และร่วมกันน้าเสนอ โดยมี
คุณครสูังเกตการณ์และเติมเต็มในส่วนท่ีขาด 
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ตำรำงสอบประถมศกึษำ 

ศุกร์ 21 ก.ย.-ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ 
พละ- สุขศึกษา การงานอาชีพ-
คอมพิวเตอร์ 
จันทร์ 24 ก.ย.-วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ 
อังคาร 25 ก.ย.-คณิตศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย 

มหกรรมวำ่ยน้ ำ ครัง้ที่ 16 
 วันอังคารที่ 11 กันยายน เริ่มเวลา 09.00 น. อนุบาลแข่งก่อน  เรียงตามลา้ดับ

ชั นลงมาแข่ง แบ่งตามบ้านสี เด็กสมัครแข่งขันตามสมัครใจ ไม่ต้องว่ายเก่งก็แข่งได้ค่ะ 

คนกันเองทั งนั น ใครไม่แข่งก็ลงมาเชียร์เพื่อน มีส่วนร่วม เน้นให้เห็นความส้าคญัของการ

ว่ายน ้าท่ีเป็นทักษะจ้าเป็น  มีประโยชน์ เรียนเชิญผู้ปกครองที่มีเวลา มาร่วมให้ก้าลังใจ 

เชียร์ลูกๆกันนะคะ มาสนุกร่วมกัน แพ้ชนะไม่เป็นไร ปีหน้าพยายามใหม่ การตดัสินแต่

ละรุ่นอาจต้องแข่งหลายรอบ เลือกผู้ชนะท่ีสุด และการตัดสินของคุณครูถือ

เป็นเด็ดขาด งดโกรธกรรมการ 
พบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่ 

ก าหนดpretest ม.1 โรงเรียนสาธิตวัด
พระศรีฯ อาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 09.00-12.00 น. โทร 02-521
-0690 เผื่อ ป.6 ใครสนใจสมัคร
pretestนะคะ ข้อสอบจะยากเพราะมักมี
การน าเนื้อหา ม.1 มาออกข้อสอบด้วย แต่
การที่นักเรียนลงสนามสอบบ่อยๆ ก็ช่วยให้
คุ้นชินข้อสอบลดความตื่นเต้น และพร้อม
มากขึ้น ทราบว่ามีรางวัลให้นักเรียนท า
คะแนนสูงสุดด้วยค่ะ 

Charity Day องัคำร 4 กนัยำยน 2561 
 ก้าหนดวัน Charity Day เป็นวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.10 - 

15.45 น. ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการกุศลและบูรณาการการเรียนรูเ้รื่องการ

ออม การค้าขาย คณติศาสตร์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ในกิจกรรมขายของมือสอง 

โดยน้าสิ่งของที่เหลือใช้ในสภาพดี มาให้นักเรียนแต่ละชั นช่วยกันจ้าหน่าย เงินที่จ้าหน่าย

ได้จะนา้ไปบริจาคโรงพยาบาลศิริราช อาคาร นวมินทรบพิตร 84 พรรษา  โดย

คัดเลือกของใช้ในบ้านท่ีมีเกินความจ้าเป็น ไม่ได้ใช้แล้ว สภาพดี ให้ลูกน้ามาจ้าหน่าย

ราคาถูกๆที่โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน คณุครู ฯลฯ จะไดเ้ลือกซื อของไปใช้ในราคาถูก 

ไม่ทิ งของให้ไร้ประโยชน์ต่อไป แบง่ปันกันใช้ ส่งมาที่ห้องเรียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 

สิงหาคม   เด็กๆแต่ละระดับชั น จะไดเ้รียนรู้จากการลงมือท้าจริง โฆษณาสินค้า เจรจา

ค้าขาย ต่อรองราคากัน ท้าบัญชี ทอนเงิน  

 โต๊ะจ้าหน่ายจะเป็นระดับชั น ของอนุบาลรวมกับธรุการ คณุครจูัดโตะ๊การ

ประมลูราคาส้าหรับของน่าสนใจเป็นท่ีต้องการ เสรจ็แล้วเด็กๆต้องปิดยอดเงินเองด้วย 

(ขอให้งดการซื อของใหม่เพื่อมาจ้าหน่ายนะคะ) เงินทอนแตล่ะโต๊ะโรงเรียนจะจดัให้ยืมไว้

ล่วงหน้า และท้าบญัชีส่งคืนภายหลัง 

 คุณแม่ท่านใดว่างเรียนเชิญมาช่วยคุณครูก้าหนดราคาของก่อนวันจ้าหน่าย และ

ขอผู้ปกครองอาสาฯมาช่วยลูกๆในชั นขายของ วันดังกล่าว ผู้ปกครองรับเองกรุณามารับ

ประมาณ 16.00 น. ค่ะ รอนักเรียนท้าบัญชีให้เสรจ็ก่อน 

 ในวันกิจกรรมกรณุาใหลู้กน้าเงินมาโรงเรยีนมากกว่าปกตินดิหน่อยนะคะ  เพื่อ

มาจับจ่ายซื อของ หากเป็นลูกอนบุาล คุณครูจะช่วยดูแลเรื่องเงินให้ (ผู้ปกครองเขียนแจ้ง

มาในสมุด)  

 ช่วยกันสอนเด็กๆให้ “ยืดอก พกถุงผ้า” มาด้วย เพ่ือลดปริมาณการเพ่ิมขยะ 

งดเพ่ิมถุงพลาสติก  น าถุงผ้ามาใส่ของท่ีซ้ือ พ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยๆควรน้าถุงพลาสติกใช้

แล้วมาด้วยเพื่อใส่ของขายด้วย  เชิญชวนผู้ปกครอง คนในชุมชน มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรม ซื อขายของราคาถูก สอนนักเรียนด้านการค้าขาย และร่วมท้าบุญ ขอบคุณคะ่ 

ค ำถำมนีม้รีำงวลั 
 ปิดเทอมนี  คุณครูพรนภาวางแผน
อยากไปเที่ยวหลายแห่ง ตดัสินใจไม่ถูก ว่า
จะไปไหนดี ก่อนคณุครูจะไป ต้องทราบ
ก่อนว่า สถานท่ีเหล่านี  ตั งอยู่ที่เมอืงใด 
ประเทศใด กันบ้าง เด็กๆช่วยคุณครูค้นหา
ค้าตอบ และเขียนค าตอบท่ีถูกต้อง พร้อม
ชื่อ นามสกุล ชัน้ด้วยลายมือบรรจง ส่ง
ธุรการภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สงิหาคม 
2561 นักเรียนที่ส่งค้าตอบที่ถูกตอ้ง ครบ 
สามคนแรกจะได้รบัรางวัล ลองค้นหา
ค้าตอบกันเอง อย่าลอกกันมาส่งเลยนะจะ๊  
1. Benagil Sea Cave 
2. Paro Taktsang 
3. Arashiyama 
4. Kremlin 
5. Victoria Falls 


