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CALENDAR
ศุกร์ 21, จันทร์ 24-อังคาร 25 ก.ย.
ประถมศึกษาสอบปลายภาคต้น
พฤหัสบดี 27 ก.ย. -วอล์คแรลลี่ฐานความรู้
อนุบาล
-วันสุดท้ายการเรียนภาคต้น ปิด
เทอม เลิกเรียนเวลา 14.30 น.
ศุกร์ 28 -เสาร์ 29 ก.ย.- ป.4-6 ออกค่าย
ลูกเสือ
จันทร์ 29 ต.ค.-เปิดเทอมปลาย

ฉบับสุดท้ายของเทอมต้น/2561
สัปดาห์หน้าประถมศึกษาจะสอบปลายภาคแล้ว
ในช่วงปิดเทอมคุณครูทางาน มีงานประเมินต่างๆ ไปอบรมพัฒนาตนเอง
ช่วงเวลาวันทาการที่ติดต่อโรงเรียนได้ 09.00-15.00 น. และมีวันโรงเรียน
หยุดทาการ 15, 18-19 และ 22-23 ตุลาคม
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านในเทอมนี้ค่ะ ขอบคุณน้าใจ ความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ ไมตรีจิตมิตรภาพ และการให้เกียรติครูของลูก ที่มีให้เสมอ
วันสุดท้ายการเรียน พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พบกันเทอมปลาย จะเปิดวัน
จันทร์ที่ 29 ตุลาคม พบกันเทอมปลายนะคะ

จิตอำสำ สิงหำคม
เตรียมอนุบาล ด.ช.กันต์ พุ่มผกา (ฟ้า)
อ.1 ด.ช.ธัญธร มินแอน พิศุทธิ์วชิรา (เหลือง)
อ.2 ด.ญ.บุญญาพร ถนัดรบ (แดง)
อ.3 ด.ญ.พิชชาพันธ์ เอียดศรีไชย (แดง)
ป.1 ด.ช.ธนวิชญ์ สุตะคาน (เหลือง)
ป.2 ด.ช.เจริญทรัพย์ อาจวิเชียร (แดง)
ป.3 ด.ญ.เมริยะห์ จารุพัฒนา (ฟ้า)
ป.4 ด.ญ.กัญญาณัฐ ธรรมมา (เหลือง)
ป.5 ด.ญ.วรรณดา อาญาเมือง (ฟ้า)
ป.6/1 ด.ช.ภาม มาแฮ (แดง)
ป.6/2 ด.ช.ภากร อาภาสุโกศล (เหลือง)

หนอนหนังสือ ส.ค.
ช่วงชั้นที่ 1 ด.ช.ณัฐพัชร์ ธวัชชัยมงคล ป.2 (แดง)
ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.พิมพ์ชนก สิริวุฒิวิวัฒน์ ป.6 (ฟ้า)

บ้ำนสีดเี ด่น ส.ค.
บ้านสีดีเด่นประจาเดือนสิงหาคม ได้ใส่ชุดสวย
ชุดหล่อไปเมื่อ ศุกร์ 31 สิงหาคม ได้แก่ สี
เหลือง อันดับ 2 สีแดง อันดับ 3 สีฟ้า

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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Charity Day

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านร่วม
กิจกรรมการกุศล และบูรณาการการ
เรียนรูเ้ รื่องการออม การค้าขาย
คณิตศาสตร์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ลด
ขยะ ในกิจกรรมขายของมือสอง โดยนา
สิ่งของที่เหลือใช้ในสภาพดี มาให้นักเรียนแต่ละชั้นช่วยกันจาหน่าย โต๊ะประมูลคึกคักเหมือนเคย ครูบษุ บา ครูปรีชา ครูผ่องศรี ช่วยกันจัด
ประมูลของที่มีราคา หรือน่าสนใจมากหน่อย เป็นสีสันของกิจกรรม ปีนี้ เราจะมอบให้ช่วยสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
โรงพยาบาลศิรริ าช ได้ทาบุญทั่วหน้าทั้งคนฝากของมา คนซื้อ คนขาย คนจัดกิจกรรม รายละเอียด ดังนี้
สรุปรายได้จากการขายทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย รายละเอียดยอดเงินที่แต่ละโต๊ะขายได้ ดังนี อนุบาล+ธุรการ =1,616 บาท ป.1
=450บาท ป.2 =1,458 บาท ป.3 =1,521 บาท ป.4 =1,700 บาท ป.5 =1,185 บาท ป.6 =1,325 บาท โต๊ะประมูล =6,345
บาท ยอดเงินรวมขายได้ 16,600 บาท อนึ่ง มีเงินที่นักเรียนชัน ป.6 ปัจจุบัน เรียนงานเกษตร ทาปุ๋ยชีวภาพ ทาเองตังแต่กระบวนการผลิต
จนถึงจัดจาหน่าย ตังแต่เทอมปลายปี 2560 ได้เงินจากการจาหน่าย 2,000 บาท ร่วมสมทบ นอกจากนี เงินที่เหลือบริจาคจากการไปทา
จิตอาสาบ้านพักคนชรา เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 เหลืออยู่ 1,280 บาท ซึ่งจะนาไปสมทบครังนีด้วย สรุปคือ เงินCharity Day 16,600
บาท เงินปุ๋ย 2,000 บาท เงินเหลือจิตอาสา 1,280 บาท รวมเป็น19,880 บาท โรงเรียนบริจาคเงินเพิ่มอีก 1,120 บาท รวมเป็นเงินโอน
เงินบริจาคสร้างสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิรริ าชแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย จานวนเงินทัง้ สิ้น 21,000 บาท อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

กีฬำต้ำนยำเสพติด

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน
สนับสนุน ช่วยคุณครูดูแลนักกีฬา รับ-ส่งลูก
และเป็นกองในกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
เมื่อ 23-24 สิงหาคม 2561 เป็นอย่างดียิ่ง
เราต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วย
ขอขอบคุณคุณครูที่ไปดูแล และครูพละที่
ประสานงานและเป็นกาลังใจนักกีฬาจัดการ
กิจกรรมทุกอย่างอย่างดี ดาเนินการอย่าง
เหน็ดเหนื่อยทุกการแข่งขัน ขอบใจนักกีฬาทุกคน ไม่ว่าแพ้หรือชนะ เจ็บตัวบ้าง ก็ไม่เป็นไร เราก็สนุกอยู่ดี ถือว่าเป็นตัวแทนนักกีฬาของ
โรงเรียน ได้เรียนรู้จักการออกไปอยู่ร่วมกัน เล่นกีฬากับเพื่อนต่างโรงเรียน เก่งมากทุกคน ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ สนุกๆ แสดงนาใจ
นักกีฬา นักกีฬาที่ได้ระดับทองจะได้รับบัตรเกียรติยศด้านทาชื่อเสียงให้โรงเรียนปลายปี ขอชมเชยรายชื่อนักกีฬาทังหมด-ผู้ได้รางวัลได้แก่
รายชื่อนักกีฬายิงลุกโทษฟุตบอล 5 คน
รายชื่อนักกีฬากรีฑา อนุบาล วิ่ง 20 เมตร วิ่ง 30 เมตร
อนุบาล
1. ด.ช. เพียงภูมิ อุชิน
1. ด.ญ. กรรวี สิงหรา ณ อยุธยา
1. ด.ช. ธนิก คงเจริญสุข
2. ด.ญ. อัญรินทร์ ปานอิ่ม
2. ด.ช. ปัญวิชญ์ ศรีวาลัย
2 . ด.ช. วชิรวิทย์ ลิมานวัฒน์
3. ด.ช. ศุภกร ปรีชาสถาพร
3. ด.ญ. ไอยดา ม่วงกลิ้ง
3. ด.ช. ณัฐกันต์ งอกคา
4. ด.ญ. กัญญาณัฐ ดิษฐแก้ว
4.ด.ช. ปัณณธีร์ จาลองพิมพ์
4. ด.ช. ณภพ รัตนภูมิ
5. ด.ช. ธนิก คงเจริญสุข เหรียญทอง
5. ด.ช. ชวกร วิมลมณี
วิ่ง 4 X 20 เมตร
1. ด.ญ. อัญรินทร์ ปานอิ่ม 2. ด.ญ. รวินทร์วรกาล ผู้พัฒน์ 3. ด.ญ. ตรีรัตน์ จิรารัตน์พิทักษ์ 4. ด.ญ. ณัฐธารีรัตน์ ทองเพ็ญ
5. ด.ช. ศุภกร ปรีชาสถาพร 6. ด.ช. ปัณณธีร์ จาลองพิมพ์ 7. ด.ช. อภิรัฐ แสงคง 8. ด.ช. รชต สีบัว
9. ด.ญ. กรรวี สิงหรา ณ อยุธยา 10. ด.ญ. กัญญาณัฐ ดิษฐแก้ว 11. ด.ญ. กรชนก ทองดี 12. ด.ญ. ญภา ธรรมบุษย์
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(รายชื่อนักกีฬาต้านยาเสพติด-ต่อ)
รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 8 ปี เหรียญทองแดง
เก็บบอลใส่ตะกร้า
1. ด.ช. กิตติวินท์ บุญคุ้ม
2. ด.ช. เจริญทรัพย์ อาจวิเชียร
1. ด.ญ. อัญรินทร์ ปานอิ่ม
3. ด.ช. ชลากร วิมลมณี
4. ด.ช. วรธัช หวังสิทธิเดช
2. ด.ญ. รวินทร์วรกาล ผู้พัฒน์
5. ด.ช. ปกป้อง ฐิตะฐาน
6. ด.ช. นรภัทร ม่วงเกษม
3. ด.ญ. ตรีรัตน์ จิรารัตน์พิทักษ์
7. ด.ช. พชรพงศ์ เพชรเขียว
4. ด.ญ. ณัฐธารีรัตน์ ทองเพ็ญ
5. ด.ญ. กานดา นวลเขียว
ยืนกระโดดไกล
1. ด.ช. พฤสนัย ป้องศรี
2.ด.ญ. ตรีรัตน์ จิรารัตน์พิทักษ์
3. ด.ช. ศุภกร ปรีชาสถาพร
4. ด.ญ. ญภา ธรรมบุษย์ เหรียญทองแดง 5. ด.ช. ณัฐกันต์ งอกคา
6. ด.ญ. ไอยดา ม่วงกลิ้ง
ขว้างไกล ด.ญ. ญภา ธรรมบุษย์ เหรียญเงิน
รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี เหรียญทองแดง
รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี เหรียญทองแดง
1. ด.ช. ธีระเดช คงเจริญสุข
1. ด.ช. สิปปกร เลิศนิมิต
2. ด.ช. พงษศกร อันจันทึก
2. ด.ช. สิทธินนท์ พูนคล้าย
3. ด.ช. พิสิษฐ์ ศรีมณีธรรมกุล
3. ด.ช. ฐปนพร เหลืองเลิศวันชัย
4. ด.ช. ชรัญญ์ชัย อัคคีสุวรรณ
4. ด.ช. ณัฐวรรธน์ จันทร์ห้วย
5. ด.ช. ภูริวัฒน์ ก้อนนาค
5. ด.ช. อิทธิพัทธ์ ธีรวัฒนสาร
6. ด.ช. ปองคุณ สิงหนนท์
6. ด.ช. อนุวิท บุญช่วย
7. ด.ช. พรรษวัฏ ปิ่นบ้านกวย
7. ด.ช. ภูษิต อัญมณีเจริญ
8. ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์
8. ด.ช. ปภังกร ฤกษ์สันทัด
9. ด.ช. ธนภัทร อาจวิเชียร
9. ด.ช. เทพทัต พงศ์คา
10. ด.ช. กฤติธี สุขะวัธนกุล
10. ด.ช. พีรวัส หวังสิทธิเดช
11. ด.ช. ชวิน อังคณิต
รายชื่อนักกีฬาแชร์บอล รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
รายชื่อนักกีฬาแชร์บอล รุ่นอายุ 10 ปี หญิง เหรียญเงิน
1. ด.ช. ธีระเดช คงเจริญสุข
1. ด.ญ. ธนัชชา ภูมิรินทร์
2. ด.ช. พงษศกร อันจันทึก
2. ด.ญ. ดลชนก วิภาตะโยธิน
3. ด.ช. พิสิษฐ์ ศรีมณีธรรมกุล
3. ด.ญ. อลิชา ฐิตะฐาน
4. ด.ช. ชรัญญ์ชัย อัคคีสุวรรณ
4. ด.ญ. ณัฐชา เพื่มพูนพร้อม
5. ด.ช. ภูริวัฒน์ ก้อนนาค
5. ด.ญ. ทอฝัน จุนอนันตธรรม
6. ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย์
6. ด.ญ. ศุภิสรา สุดพรหม
7. ด.ช. พรรษวัฏ ปิ่นบ้านกวย
7. ด.ญ. วรรณรดา อาญาเมือง
8. ด.ช. ธนภัทร อาจวิเชียร
8. ด.ญ. กุลนัดดา สหวัฒน์
9. ด.ช. กฤติธี สุขะวัธนกุล
9. ด.ญ. คณัสวรรณ สิงหาชม
10. ด.ญ. รินทร์ระวี บริสุทธิ์

รายชื่อนักกีฬาแชร์บอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย เหรียญเงิน
1. ด.ช. สิปปกร เลิศนิมิต
2. ด.ช. สิทธินนท์ พูนคล้าย 3. ด.ช. ฐปนพร เหลืองเลิศวันชัย 4. ด.ช. ณัฐวรรธน์ จันทร์ห้วย
5. ด.ช. อิทธิพัทธ์ ธีรวัฒนสาร 6. ด.ช. อนุวิท บุญช่วย 7. ด.ช. ภูษิต อัญมณีเจริญ 8. ด.ช. ปภังกร ฤกษ์สันทัด
9. ด.ช. เทพทัต พงศ์คา 10. ด.ช. พีรวัส หวังสิทธิเดช
รายชื่อนักกีฬากรีฑา ระดับ ประถมศึกษา วิ่ง 50 เมตร
1. ด.ช. กิตติวินท์ บุญคุ้ม เหรียญทอง (รุ่น 8 ปี) 2.ด.ญ. สุพิชญา จรรยา เหรียญทองแดง (รุ่น 8 ปี) 3.ด.ช. ภูริวัฒน์ ก้อนนาค
4. ด.ญ. ณัฐชา เพิ่มพูนพร้อม เหรียญทองแดง (รุ่น 10 ปี)
5. ด.ช.ธนภัทร อาจวิเชียร เหรียญทอง (รุ่น 10 ปี)

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

หน้ า 4
(รายชื่อนักกีฬาต้านยาเสพติด -ต่อ)
รายชื่อนักกีฬากรีฑา ระดับ ประถมศึกษา วิ่ง 60 เมตร
1. ด.ช. กิตติวินท์ บุญคุ้ม เหรียญทองแดง (รุ่น 8 ปี)
2. ด.ญ. ณัฐมล จันทร์ห้วย เหรียญเงิน (รุ่น 8 ปี)
3. ด.ช. ธนภัทร อาจวิเชียร เหรียญทอง (รุ่น 10 ปี)
4. ด.ญ. อลิชา ฐิตะฐาน
เหรียญทองแดง (รุ่น 10 ปี)
HAPPY BIRTHDAY

“October”

สุขสันต์วนั เกิด เดือน ตุลาคม

รายชื่อนักกีฬาแชร์บอล รุ่นอายุ 12 ปี หญิง (เหรียญทองแดง)
1. ด.ญ. ญาณิศา ศิริวงษ์
2. ด.ญ. วชิราภรณ์ คงบุตร
3. ด.ญ. กันติชา รุ่งโรจน์
4. ด.ญ. ญานิน อู๊ดเจริญ
5. ด.ญ. จิรญาดา ทวีวัฒน์
6. ด.ญ. กชกร บุญพิพัฒน์
7. ด.ญ. ต้นข้าว วิสุตกุล
8. ด.ญ. ปฐมาวรรณ สุดแสง
9. ด.ญ. เฟธ พรู

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

ภรัณยู
สาริศา
ธีรธิป
เพียงภูมิ
กัญญาณัฐ
อภิรัฐ
กรชนก
ศุภกร
ปัณวิชญ์
ณัฐกันต์
วสุธันย์
เหนือนา
ธิติภพ
ธีรภพ
พรรณพิมพ์
พิมพ์พรรณ
ทีฆปกรณ์
ณัฐชา
พรรษวัฏ
ภูมิรพี
ญาณิน
พิมพ์ชนก
พิมพ์มาดา
กุลปริยา
พชร
ภูษิต

ดารงทวีศักดิ์
ขุนพิทักษ์
ศรีบัวทอง
อุชชิน
ดิษฐแก้ว
แสงคง
ทองดี
ปรีชาสถาพร
ศรีวาลัย
งอกคา
ปิ่นทะศิริ
แซ่ลี
ปอพาณิชกรณ์
ปอพาณิชกรณ์
ไผทพฤกษ์
ไผทพฤกษ์
ศรีสุวรรณ
เพิ่มพูนพร้อม
ปิ่นบ้านกวย
พันธุเมฆินทร์
อู๊ดเจริญ
สิริวุฒิวิวัฒน์
สิริวุฒิวิวัฒน์
นิ่มสา
สิริวุฒิวิวัฒน์
อัญมณีเจริญ

2.
3.

4.
5.

สอบจ้ำสอบ.... ประถมศึกษาสอบทุกกลุ่มสาระ เตรียมตัวสอบกันแล้วหรือยัง
21, 24-25 กันยายน วันแรกจะสอบหลายวิชาหน่อย เป็นวิชาปฏิบตั ิ ซึ่งสอบ
ทฤษฎีที่สาคัญเทอมละครั้งเท่านั้น วันต่อๆไปเป็นห้าวิชาหลัก
Big Cleaning Day วันพุธที่ 26 กันยายน เวลา 14.00-15.00 น.
เป็นเวลามอมแมมของพวกเรา นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาด มาแสดง
จิตอาสาทาความสะอาดโรงเรียนด้วยกัน
วอล์คแรลลี่ฐานความรู้อนุบาล พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 จัดฐานการ
เรียนรู้อนุบาลจานวน 3 ฐาน ได้แก่ ยาของหนูดูน่าชิม เกมถอดรหัสภาพ และ
ภาพติดตา เวียนครบทุกฐานตามสัญญาณกาหนด เวลา 09.00-11.30 น. ชวน
ผู้ปกครองมาช่วยกันได้นะคะ ทุกชั้นเลิกเรียนเวลา 14.30 น. ผู้ปกครองรับ
กลับก่อนกรุณาแจ้งคุณครูประจาชั้น
นักเรียนห้องใดที่ต้องการเลี้ยงปิดเทอมภายในห้องเรียน สามารถทาได้
หลังเปิดเทอม -พุธ 31 ต.ค.-แต่งกายแฟนซีHalloween ได้ งดแต่งชุดขาว 1
วัน เพื่อให้นักเรียนได้ตาโตเบิกบานรับเปิดเทอม

ค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี ป.4-6
วันที่ 28-29 กันยายน ค่ายชื่อ บ้านกลางเขาแคมป์ เลือกเอาที่ปลอดภัย ดูแลง่าย
สะดวกสบายกับนักเรียน ไม่ให้ลาบากมากเกินไป ผู้ปกครองจะกังวล ให้เรียนรู้ธรรมชาติ
ความเป็นอยู่เรียบง่าย การช่วยเหลือดูแลตนเอง และความสามัคคี

ค่ายลูกเสือบ้านพลอย เป็นค่ายปลอดภัย ไม่ฝึกโหด ลองปล่อยให้ลูกเติบโต
เรียนรู้ถูกผิด เจอความยากลาบากเล็กๆน้อยๆบ้าง โรงเรียนจัดจ้างทีมวิทยากรลูกเสือมือ
อาชีพเพิ่มอีก 8 ท่านช่วยดูแล อาหารดี ที่พักสบาย ไม่ต้องห่วงนะคะ
ผู้ปกครองเยี่ยมได้ช่วงแคมป์ไฟ เวลา 19.00 น. วันกลับรุ่งขึ้นผู้ปกครองที่รับ
นักเรียนออกค่ายในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลานัดรับที่ค่าย 12.00 น. ส่วนท่านที่รับที่
โรงเรียนประมาณเวลา 16.00 น. กรุณามารอที่โรงเรียนตามเวลานัดนะคะ เพราะเย็นจะ
ไม่มีคณ
ุ ครูเวรเฝ้านักเรียนที่รบั กลับช้าค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

หน้ า 5

ฉีดวัคซีน

ป.1 ป.6

สาธารณสุขตาบลหลักหก แจ้ง
กาหนดฉีดวัคซีนนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ประจาปี
การศึกษา 2561
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ 2
พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนป้องกัน
คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม
2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฉีดวัคซีนป้องกัน คางทูม หัดเยอรมัน

Please Note

มหกรรมว่ำยน้ำ ครัง้ ที่ 16
มหกรรมว่ายนาปีนี อังคารที่ 11 กันยายน 2561 มีนักกีฬาลงแข่งขันคึกคัก กองเชียร์
หนาแน่น ขอขอบคุณผู้ปกครองและคุณครูทรี่ ่วมกิจกรรมมหกรรมว่ายน้า มาช่วยคุณครูเป็นผู้
แจกรางวัลเหรียญต่างๆแก่ผู้ชนะ ลูกเก่งหรือไม่เก่งได้เป็นนักกีฬาทุกคน ตัดสินแพ้ชนะจนรอบ
สุดท้าย นับยอดเหรียญแต่ละบ้านสีที่ได้ นาไปรวมกับกีฬาสีคะ่ ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ช่วยกัน
จัดกิจกรรมนะคะ

18 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีรายการค้างชาระ เลื่อนสอบตาม
ตาราง หรือ เลื่อนกาหนดการส่งสมุดพก

 เทอมต้น/2561 โรงเรียนได้ประสานแจ้งให้เทศบาลตาบลหลักหกมาพ่นยากาจัดยุง จานวน 3 ครัง ตามคาแนะนาของสาธารณสุข
ตาบล ป้องกันไข้เลือดออก โดยครังสุดท้ายเทอมต้น พ่นเมื่อเย็นวันพุธที่ 5 กันยายน 2561
 ประมาณวันจันทร์ที่ 24 กันยายน นักเรียนอนุบาล จะได้รับสมุดพก ผู้ปกครองกรุณาอ่าน ลงความคิดเห็น และส่งกลับคุณครูประจา
ชันก่อนปิดเทอมด้วยนะคะ เพราะสมุดนีจะใช้บันทึกพัฒนาการทังปี
 หลังสอบเสร็จ 25 กันยายน นักเรียนยังคงมาโรงเรียนจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน เพื่อซ่อมเสริม หรือติดตามงานค้างต่างๆ
อาจมีการเฉลยหรือช่วยกันอธิบายข้อสอบได้ในบางวิชา นักเรียนอนุบาลมาเรียนตามปกติ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ฐานความรู้อนุบาล 27 ก.ย.
 ก่อนปิดเทอมต้น โรงเรียนจะส่งใบแจ้งชาระเงินเทอมปลาย ใบกิจกรรมเทอมพ.ย.-ธ.ค. กรณีมีขอ้ ผิดพลาด กรุณาแจ้งธุรการด่วน
(ข้อมูลล่าสุดเดือนกันยายน) เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ
 กิจกรรมเทอมปลาย รอบเดือนพฤศจิกายน คือ 30 ต.ค.-23 ต.ค.61 รอบเดือนธันวาคม คือ 26 พ.ย.-26 ธ.ค. 61 (กรณีติดวันหยุด
คุณครูจะนัดชดเชยเอง)
 กรณีนักเรียนไม่ศึกษาต่อเทอมปลาย ผู้ปกครองกรุณาเขียนเอกสารแจ้งความจานงที่ธุรการก่อนปิดเทอม เอกสารใบรับรองการย้าย
โรงเรียน ใช้เวลาทาประมาณ 3 วัน หลังผลการสอบเสร็จแล้ว ผู้ปกครองอนุบาลรับสมุดพกไปแล้ว กรุณาลงความเห็นและส่งคืนคุณครู
ประจาชันด้วยค่ะ
 ปิดเทอมคุณครูให้นักเรียนนาของใช้ส่วนตัวกลับไปทาความสะอาด เปิดเทอมนากลับมาใหม่ หากผู้ปกครองต้องการให้นักเรียน
ประถมศึกษานาหนังสือเรียนกลับ กรุณาแจ้งล่วงหน้า และนากลับมาโรงเรียนเมื่อเปิดเทอมให้ครบ
 ช่วงปิดเทอม ติดต่อโรงเรียนได้ทุกวันทาการ 08.30-15.00 น. โรงเรียนปิดทาการในวันที่ 15 ตุลาคม และ 22-23 ตุลาคม มีช่วง1719 ตุลาคม ที่คุณครูไปอบรม หรือไม่อยู่โรงเรียน หรือมีวันหยุด หากต้องการติดต่อโรงเรียนกรุณาโทรเช็คก่อนนะคะ โทร 02-533-9722-3
เปิดเทอมปลาย จันทร์ 29 ตุลาคม 2561
 เปิดเทอมใหม่ๆตาโตกันหน่อยในกิจกรรมวัน Halloween แต่งกายแฟนซีมาหลอกหลอนกันตามใจชอบ ใครไม่มีชุดไม่ต้องซือนะคะ
ใส่ชุดสวยชุดหล่อกันมาได้เน้นโทนสีเข้มๆกันเข้าไว้ พุธที่ 31 ตุลาคม งดใส่ชุดขาว 1 วัน

ค่าธรรมเนียมการเรียนเทอมปลาย/2561 และค่ากิจกรรม พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
กาหนดชาระเงิน 29 ต.ค. 2561 ชาระค่าเทอมปลาย/2561และค่ากิจกรรมพฤศจิกายนธันวาคม ด้วยบัตรเครดิต ถึง 9 พ.ย. 2561(เกิน 1,000 บาท ชาระเต็มจานวน)
สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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คำถำมนีม้ รี ำงวัล
ขอให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง เขียน
คาตอบสาหรับคาถามต่อไปนีด้ ้วยลายมือบรรจง
พร้อมชื่อและชั้น ส่งคุณครูธุรการภายในวันที่
13 กันยายน คาตอบที่ถูกต้องครบ 3 คนแรก
ได้รางวัลนะจ๊ะ
1. ไช้เลือดออก เกิดจากเชื้ออะไร(ระบุชื่อ)
2. บอกวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัดมา
2 ข้อ
3. บอกอาการสาคัญของโรคไข้เลือดออก
มา 2 ข้อ

ตำรำงสอบประถมศึกษำ
ศุกร์ 21 ก.ย.-ดนตรี-นาฏศิลป์-ศิลปะ
พละ- สุขศึกษา การงานอาชีพคอมพิวเตอร์
จันทร์ 24 ก.ย.-วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
อังคาร 25 ก.ย.-คณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย

รำยกำรแจ้งแก้ไขเทอม
ปลำย/2560
กรุ ณาส่งภายใน 14 ก.ย. 61

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

แจ้งเปลี่ยนแปลงเทอมปลาย

❑ งด ❑ เพิ่ม กิจกรรม .........................
❑ งด ❑ เพิ่ม อาหารเช้า
❑ งด ❑ เพิ่ม รถนักเรียน ❑ รับ ❑ ส่ง
(เพิ่มรถ ที่อยู่....................................................
........................................................................)
❑ ไม่ศึกษาต่อ ย้ายไปโรงเรียน ...............
......................................................................
(กรุณาติดต่อธุรการเพื่องานเอกสาร)

มำตรฐำนกำรศึกษำ ปฐมวัย-ขั้นพื้นฐำน
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลีย่ นมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลให้ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนจะต้องปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องตามไปด้วย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และรอรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ซึ่งคาดว่า สมศ.จะออกประเมิน
รอบสี่ตั้งแต่ปีนเี้ ป็นต้นไป โรงเรียนกาลังดาเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนตามประกาศใหม่ และจะต้องขออนุมัติใช้จากคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน
ประกาศใช้ ระดับปฐมวัย มี 3 มาตรฐาน คือ คุณภาพเด็ก กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3
มาตรฐาน คือ คุณภาพผู้เรียน(ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์)
กระบวนการบริหารและการจัดการ และ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยแต่ละมาตรฐานก็จะมีตัวบ่งชี้ย่อยอีกตามกาหนด

วอล์คแรลลีฐ่ ำนควำมรูอ้ นุบำล
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 จัดฐานการเรียนรู้อนุบาลจานวน 3 ฐาน ได้แก่
ตัวเลขมหาสนุก เสกสรรปั้นแต่ง น้าสีรุ้ง เด็กๆจะได้เวียนครบทุกฐานตามสัญญาณ
กาหนด เวลา 09.00-11.30 น.
คุณครูรับอาสาสมัครผู้ปกครองทุกระดับชั้น มาช่วยจัดฐาน จูงนักเรียนเดินฐาน
ด้วยนะคะ แจ้งคุณครูประจาชั้นได้ค่ะ (เลิกเรียนเวลา 14.30 น. ถ้ารับกลับก่อนกรุณา
แจ้งคุณครูคะ่ ) ปกติพี่ๆ ป.6 จะมาช่วยจูงน้องไปทากิจกรรมทุกปี หรือบางทีก็ช่วยตาม
ฐานต่างๆ คุณครูประถมศึกษาก็ชว่ ยด้วย เป็นกิจกรรมสามัคคีของเรา

Big Cleaning Day
วันพุธที่ 26 กันยายน เวลา 14.00-15.00 น. เป็นเวลามอมแมมของพวกเรา
นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ทาความสะอาด เสื้อมอมแมมหรือผ้ากันเปื้อน มาแสดงจิต
อาสาทาความสะอาดโรงเรียนด้วยกัน เราสอนให้เด็กๆรับผิดชอบส่วนรวมที่เด็กๆใช้ทุก
วัน ร่วมกันทาความสะอาดกับเพื่อนๆ น่าสนุกจะตายไป ใครแอบกลับบ้านก่อน ไม่ได้
สดงความเป็นผู้มจี ิตสาธารณะนะจ๊ะ

กำหนดสอบONET ป.6
กาหนดสอบวัดระดับคุณภาพการศึกษา Onet ป.6 วันเสาร์ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผล 25 มีนาคม 2562
เวลาสอบ
09.00-10.00 น.
10.30-12.00 น.
13.30-14.30 น.
15.00-16.00 น.

วิชา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
พักหลังสอบ
60 นาที
30 นาที
90 นาที สอบ ปรนัย และอัตนัย 90 นาที
60 นาที
30 นาที
60 นาที
พบกันใหม่เทอมหน้ าค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

