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“.....หลกัการส าคญัประการหน่ึง ที ่จะสง่เสรมิใหป้ฏบิตังิานส าเรจ็และ เจรญิกา้วหนา้ไดแ้ทจ้รงิ คอื การไม่ท าตวัท า

ความคดิใหค้บัแคบ หากใหม้เีมตตาและไมตร ียนิด ีประสานสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ โดยเฉพาะผูร้ว่มงานอยา่งจรงิใจ......”   
พระราชบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐  

คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย ขอแสดงความอาลัย
กับการจากไปอย่างสงบของ ด.ญ.ปวรัตน์ อุบลลา ประถมศึกษาปีท่ี 3 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ด้วยโรคประจ าตัวกล้ามเนื้อหัวใจอ่อน
แรง น้ าพริกเป็นเด็กมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพื่อน สนุกสนใจการเรียนรู้

ตลอดเวลา กล้าแสดงออก เป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ขอขอบพระคุณ ทพญ. หัทยา 
วงษ์อินทร์ ผู้ปกครองลูก ป.5 และ คุณแม่นภิาดา ธารีเพียร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 
ม.รังสิต ผู้ปกครองลูกอนุบาล 2 ซึง่มาส่งลูกท่ีโรงเรียนพอดี กรณุารบีติดรถไปกับคณุครู
เพื่อพาน ้าพริกไปโรงพยาบาลอยา่งมีน ้าใจห่วงใย โรงเรียนและทางบา้นร่วมกันจัดพิธีศพ
ด้าเนินเสร็จสิ นแล้วเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2561  

 

มอบเงินบริจำค ปลำย/2560 +ตน้/2561 

 ขออนุโมทนาการให้เพื่อการศึกษาจาก

เงินอุดหนุนท่ีบริจาค (รวมเงินท่ีผูป้กครอง

บริจาคเพิ่มเติมอีก 1,550 บาท) รวมเงินทั้งสิ้น 

79,830.00 บาท ซึ่งจัดแบ่งเป็นทุนต่างๆ 22 

ทุน และมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน

รัฐบาล โดยพิธีมอบทุนการศึกษาจัดเมื่อ 30 

พฤศจิกายน 2561 (โรงเรียนมาไมท่ันพิธี ได้มารับภายหลัง) ขอขอบคุณพันจ่าอากาศเอก

ศุภชัย  เหลืองเลิศวันชัย ผู้ปกครอง ด.ช.ฐปนพร เหลืองเลศิวันชัย ป.6 ข้ึนเป็นตัวแทน

มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีเงินท่ีเหลือ 4,661.20 บาท  รวมกับโรงเรียนบ้านพลอย

บริจาคเพิ่มเงินรวมเป็นยอด 5,000 บาท ได้โอนบริจาคให้ทุนการศกึษาโรงเรยีนพระ

ดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 

อังคาร 4 ธ.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น. 
 -พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร  
พุธ 5 ธ.ค.-วันหยุดราชการ  
พฤหัสบดี 6 ธ.ค.-ป.3 ไปชมนิทรรศการ 
ศุกร์ 7 ธ.ค.-ป.2 ไปชมนิทรรศการ 
จันทร์ 10 ธ.ค.-วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ 
อังคาร 18 ธ.ค.-กีฬาสี อนุบาลเลิกครึ่งวัน 
ประถมศึกษาเลิก 15.00 น. 
พุธ 26 ธ.ค.-กิจกรรมปีใหม่ เลิก 13.00 น. 
พฤหัสบดี 27 ธ.ค.61 –1 ม.ค.62-หยุดช่วงปีใหม่ 
พุธ 2 ม.ค. 62-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น. 
จันทร์ 7-อังคาร 8 ม.ค.-ประถมศึกษาสอบกลาง
ภาคปลาย 

☺ การประกันอุบัติเหตุของนกัเรียนที่
โรงเรียนท ากับบริษัทFWDเป็นการประกัน

เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เผ่ือไว้กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆท่ีโรงเรียน หรือจากการไปทัศนศึกษาอื่นๆในกิจกรรมของโรงเรียน  
☺ การยกเลิกกิจกรรม กรณุาแจง้หนึ่งสัปดาห์ก่อนขึ นรอบเดือนกิจกรรมใหม่ กรณีงด
แล้วมิได้แจ้งอาจท้าให้ช่ือค้างในรายการค้างช้าระ ☺ โรงเรียนจะส่งใบแจ้งค่ากิจกรรม
รอบเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ไปก่อนหยุดปีใหม่ อ้างอิงข้อมูลที่มีเดือนปัจจุบัน 

Please Note 
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HAPPY BIRTHDAY 
“December” 

สขุสนัตว์นัเกดิ เดอืน ธนัวาคม 

อ.2 ด.ญ. ชนม์นิภา ดิบทิพย์ 
อ. 3 ด.ช. ชวกร วิมลมณ ี
ป. 1 ด.ช. เทพสิทธิ ปั้นหย่ง 
ป. 1 ด.ญ. ภัทรสดุา อัคคีสุวรรณ ์
ป. 2 ด.ญ. ไอยเรศ วงศ์วัฒน ์
ป. 3 ด.ช. ศุภเทพ ชัยภักด ี
ป. 4 ด.ช. ธีภพ ธรรมบุศย ์
ป. 4 ด.ญ. วรรณติ แก่นสุข 
ป. 4 ด.ญ. วิมลสริ ิ ชูแก้ว 
ป. 5 ด.ช. กฤติน สาธิตคณิตกลุ 
ป. 5 ด.ญ. กุลนัดดา สหวัฒน ์
ป. 5 ด.ญ. ธัญพร คิดเห็น 
ป. 5 ด.ช. ชัยภัทร ศิริวัฒนกุล 
ป. 6/1 ด.ญ. พิชญา ศิริเจริญผล 
ป. 6/1 ด.ช. พีรวัส หวังสิทธิเดช 
ป. 6/1 ด.ช. ปภังกร ฤกษ์สันทัด 
ป. 6/1 ด.ญ. ญาณิศา ศิริวงษ์ 
ป. 6/2 ด.ช. ธัชสิษฐ์ รุ่งเมฆารัตน ์

พรุ่งนี้เช้า (อังคารท่ี 4 ธันวาคม) เวลา 07.45 น. เรียนเชิญร่วมใส่บาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 ผู้เป็นท่ีเคารพเทิดทูน เป็นมิ่งขวัญชีวิตเราค่ะ หลังเคารพธงชาติ เรียนเชิญร่วมพิธีร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และถวายปฏิญาณร่วมกัน ส่วนกิจกรรมวันพ่อ เด็กๆจะไปกราบคุณพ่อท่ีบ้านนะคะ 

สทิธกิำรสมคัรสอบEPสำธติวัดพระศรีฯ  

โรงเรยีนไดร้ับแจ้งจากโรงเรยีนสาธิตวัดพระศรีฯ ใหส้ิทธินักเรียนเราสมัครสอบ ม.1 โครงการภาษาอังกฤษเข้มข้น(Intensive English Pro-
gram) กรณีพิเศษ 2 คน นักเรียนต้องมีคุณสมบัตติามเกณฑ์ ต้องมัน่ใจว่า หากสอบไดจ้ะต้องไม่สละสิทธ์ิ เพราะหากสอบได้แล้วสละสทิธ์ิ จะ
ท าให้ในปีการศึกษาต่อไป รุ่นน้องๆที่โรงเรียนบ้านพลอยจะเสียสิทธ์ิในการสอบ 2 ท่ีไปด้วย (หากสอบได้แล้ว จะต้องเรยีนที่โรงเรียนสาธติวัด
พระศรฯีจริงๆ ไมไ่ปสมัครสอบที่อ่ืนอีก)  แจ้งขอสิทธ์ิที่ครูประจ าช้ัน กรณีที่มผีู้สนใจ และมีคณุสมบัตคิรบเกินจ านวน คณุครตูัดสินใจในการ
เลือกส่งตามเกณฑ์คะแนน และความเหมาะสม นักเรียนต้องมีผลการเรียน ช้ันป.5-6 ระดับ 3.75 สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสงัคมศึกษา ส่งใบสมัครสอบพร้อมเอกสารครบ วันท่ี 26-27 มกราคม 2561  ก าหนดสอบวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์  2562  ประกาศผล  7 มีนาคม 2562รายละเอียดการสอบ www.wpm.ac.th ค่าสมคัร 200 บาทฯลฯ เอกสารที่คณุครูประจ า

ท ำบญุโรงเรยีน 
 ขอเชิญเรียนเชญิผู้ปกครองร่วมการท้าบุญโรงเรียน เลี ยงพระเพล 9 รูป วันอังคาร

ที่ 11 ธันวาคม 2561 ลานอนุบาล เพื่อความเป็นสริิมงคลของเราทุกคน เด็กๆจะลงมาร่วม

ท้าบุญทุกคน นักเรียนท่ีประสงค์นา้ของมาถวายพระ สามารถน้ามาได้ในวันท้าบุญ 

นอกเหนือจากช่วงเวลาท้าบุญ เรามีการเรียนการสอนตามปกติคะ่ 

รบันมกล่อง  

 โรงเรียนมีนมกล่องในโครงการนมอยู่โรงเรยีนจ้านวนมาก เพราะนักเรียนไม่ค่อย

ชอบดื่มนมจืด ขอให้ผู้ปกครองที่ตอ้งการรับนมกล่องไปให้ลูกดืม่ที่บา้นช่วงวันหยุด มารับ

นมกล่องได้ที่ห้องธุรการ กรณุาเซน็ช่ือรับนมด้วยตนเอง เพราะจะมกีารตรวจสอบการ

แจกจ่ายนมจากต้นสังกัดด้วย โดยจ้ากัดจ้านวนให้รับไดไ้ม่เกิน 1 ลังต่อนักเรียน 1 คน ถ้า

รับเป็นกล่องเล็กๆไม่ถึงลังแตร่ับไมถ่ึง 1 ลัง กรุณาน้าถุงมาใส่นมด้วยนะคะ โรงเรียนไมไ่ด้

จัดถุงให้ค่ะ ก าหนดรับนมในวนัท าการต้ังแต่พฤหัสบดีท่ี 6 -ศุกร์ 14 ธันวาคม เวลา 

08.00-16.30 น. 

ขออนุญำตเลิกเรยีนเรว็ ศุกรท์ี ่7 ธันวำคม 
 เนื่องจากโรงเรยีนจะจดักิจกรรมเลี ยงคุณครูช่วงเย็น วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 

จึงขออนุญาต นักเรียนอนุบาลเฉพาะที่นั่งรถโรงเรียนรอบส่ง ขอส่งเรว็ขึ น 15 นาที 

นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกชั นเลิกเรียนเวลา 14.45 น. เพื่อให้ครูเวรรถโรงเรียน 

คนขับรถกลับมาร่วมกิจกรรมได้ทนั 17.30 น. นักเรียนที่รับเย็นมากตามปกติ ขอความ

กรุณาผู้ปกครองมารับไม่เกิน 17.15 น. เรียนขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ ปีหน่ึง

เลี ยงกันครั งเดียว 
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กิจกรรมปใีหม-่ของขวัญเพื่อเจำ้หนำ้ที่ 
 ขอเชิญชวนร่วมให้นักเรียนเป็นตัวแทนมอบของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆจาก

ตัวแทนห้องเรียนละอย่างน้อย 1-2 ชิ น ให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น ป้าแม่ครัว คนขับรถ 

พนักงานความสะอาด นักการ คนงาน ลุงยาม บุคคลต่างๆที่เหนด็เหนื่อย ดูแล 

ให้บริการเด็กๆเป็นอย่างดีทั งเบื องหน้าและเบื องหลังมาตลอดปี เพื่อขอบคุณและเป็น

ก้าลังใจ ผู้ที่น้าของขวัญมาจะเป็นตัวแทนขึ นเวทีมอบถึงมือเจ้าหน้าที่ทุกคน ในเช้าวัน

พุธที่ 26 ธันวาคม หน้าแถวหลังเคารพธงชาติ  ผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะให้ลูกมอบ

ของขวัญเป็นน ้าใจให้บุคลากรของโรงเรียน ในเทศกาลปีใหม่ กรุณาฝากของที่มอบให้

เจ้าหน้าท่ีไว้ท่ีห้องธุรการ  เขียนช่ือ-ชั นของลูกติดไว้ท่ีกล่อง ภายในวันอังคารที่ 18 

ธันวาคม  หรือหากประสงคฝ์ากเงนิให้โรงเรียนจัดซื อให้ สามารถแจง้ได้ค่ะ(หน้า 4)  

กรุณาแยกจากของขวัญจับฉลากนักเรียนนะคะเด๋ียวจะสับสน (แล้วแต่สมัครใจไม่

บังคับ) เพื่อเช็คจ้านวนและซื อเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 ธันวาคม นักเรียนฉลองปีใหม่ 

ร้องเพลงปีใหม่มอบของขวัญเจ้าหน้าท่ี  จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญในห้องเรียนของ

ตนเอง กรุณาน้าของขวัญจับฉลากของลูกราคาไม่ต่้ากว่า 120 บาท พร้อมชื่อนักเรียน

มาให้คุณครูประจ้าชั นด้าเนินการ ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม (แยกจากของขวัญ

มอบให้เจ้าหน้าท่ี) นักเรยีนแต่งกายชุดสวยชุดหล่อ จะทานเลี ยงปีใหม่ในห้องเรียนได้

ในวันพุธท่ี 26 ธันวาคม ไม่มีการเรียนการสอน (หากนักเรียนไมม่าโรงเรียนกรุณาส่งใบ

แจ้งในใบหน้า 4) เลิกเรียนทุกระดับชั้น เวลา 13.00 น.  

 วันท่ี 27 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 โรงเรียนจะหยุดช่วงปีใหม่ เปิด
เรียนอีกครั งวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 มีการใส่บาตรอาหารแห้ง วันพุธแรกของเดือน 

กีฬำส ีปีกำรศกึษำ 2561 

 กิจกรรมที่เด็กๆรอคอย คือ กีฬาสขีองโรงเรียน ก าหนดวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เริ่ม 08.15 น. อนุบาลเลิกครึ่งวัน(12.00 น.) 

ประถมศึกษาเลิก 15.00 น. เน้นจัดแนวพอเพียง ให้เด็กงดงามตามวยั ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า  ไม่สนับสนนุความฟุ่มเฟือย และสนุก เน้นการแข่ง

กีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างบ้านสี ขบวนพาเหรดแต่งกายสุภาพเนน้ประโยชน์สร้างสรรค์  นักเรียนทุกคนใส่ชุดกีฬาของโรงเรียน มีประกวด

กองเชียร์ เชิญชวนให้ผู้ปกครองใสส่ีที่ลูกสังกัดมาด้วย(ไม่บังคับคะ่) ใครจะแข่งกฬีาอะไร ขอให้รีบมาสมัครกับคุณครูแม่สีด่วนๆ ทุกคนต้อง

ร่วมแข่งกีฬาอย่างน้อยคนละ 1 รายการ (อนุบาลคณุครูจะจดัรายชือ่นักกีฬาลงแข่งขันแต่ละประเภท) มีกีฬาให้ผู้ปกครองลงช่วยแข่งกับลูก

แทรกเป็นระยะ คณุพ่อคุณแม่แต่งกายพร้อมรบมาด้วยจะทะมดัทะแมงก็ดีนะคะ ขอให้นักกีฬาอยู่ท่ีเตน้ท์ เพราะคณุครูทั้งหมดอยู่ที่สนาม 

และพร้อมมารายงานตัวทันทีท่ีเรียก วันแข่งกีฬา ถือเป็นเวลาเรียนปกติ เด็กๆควรมีความรับผิดชอบต่อบ้านสีและส่วนรวมเช่นเดยีวกับการ

ท้ากิจกรรมการเรียนอ่ืนๆ  

 8.00 น. นักกีฬาทุกระดับชั้นตั้งขบวน และเข้าสู่สนามเวลา 8.20 น. (ขอให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาขบวนเริ่ม) 

 9.00-11.30 น. กีฬาอนุบาล (อาจมีรายการประถมศึกษาแทรกบ้างคั่นเวลา) 

 12.00 น. อนุบาลเลิกเรียน หากผู้ปกครองรับกลับบ้านเลย กรุณาแจ้งคุณครู (มีใบแจ้งหน้า4) รถนักเรียนอนุบาลออก 12.00 น. 

กรณีผู้ปกครองอนุบาลมารับเที่ยงไม่ได้กรุณาแจ้งคุณครูประจ าชั้น เพ่ือจัดคุณครูดูแลนักเรียน 

ฟุตบอลบ้ำนพลอยคัพ 
ครั้งที ่21 อังคาร 27 พฤศจกิายน  

ลูกทุกคนเป็นนักกีฬาฟุตบอล แตล่ะบ้านสีแข่ง

กันทั งวัน ขอขอบคุณคุณครูที่จัดกจิกรรม 

โดยเฉพาะครูปรีชา ครูบุษบา และขอบคุณ

ผู้ปกครองเป็นพี่เลี ยงนักกีฬา มาเชียร์ กัน

หนาแน่น  แชมป์รุ่นเล็กสีเหลือง สีแดงและสี

ฟ้า แชมป์รุ่นใหญ่ สีฟ้า สเีหลืองและสีแดง 

กองเชียร์ชนะเลิศ สีแดง สีเหลือง และสีฟ้า 

ตามลา้ดับ นักฟุตบอลยอดเยยีม ได้แก่ 

1. ด.ญ.ศรสวรรค์ กาฬคชา ป.2 

2. ด.ช.ปกป้อง  ฐิตะฐาน ป.2  

3. ด.ญ.คนสัวรรณ  สิงหาชม ป.4 

4. ด.ช.ชรัญญ์ชัย  อัคคีสุวรรณ์ ป.5 



หน้า 4 
 

 

สติน ำปัญญำ  รกัศกึษำกำ้วไกล  รูว้นิยัและหน้ำที ่ เป็นคนดขีองสงัคม 

พบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่ 

อำสำดแูลนกัเรยีนเสน้ทำงมำรำธอน 

ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ. ..............................................................
ชั น .................. 
 ผู้ปกครองอาสาช่วยดูแลเส้นทางว่ิงแข่งมาราธอน 
เวลา  09.30 น.(ถ้าอาสาสมัครไม่พอ อาจจะของด 
การจัดแข่งขัน)  

 

กีฬำส ีปกีำรศึกษำ 2561(ตอ่) 
 **09.40 น. วิ่งมาราธอนประถมศึกษา คณุครูขาดก าลังการดแูลความปลอดภยัขณะวิ่งมาราธอนซึ่งนักเรียนประถมศึกษาสมัคร

จ านวนมาก และใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนท่ีมีรถแล่นตลอด  จึงเรียนขออาสาสมัครผู้ปกครองช่วยดูแลความปลอดภยันักเรยีนในระหว่างทาง 

ท่านใดจะอาสามาช่วยกั้นเส้นทาง กรุณาแจ้งคุณครูในใบตอบรับจะเป็นพระคณุยิ่ง หากไมม่ีอาสาสมคัรช่วยดูแลความปลอดภัยเพียงพอ อาจ

ท าให้ต้องขอยกเลิกการแข่งขันวิ่งมาราธอน 

 ช่วงบ่าย กีฬาประถมศึกษาล้วน เลิกงานเวลาประมาณ 14.30 น. กีฬาพ่ีประถมศึกษามีทั้งกลางวันและบ่าย รถนักเรียน

ประถมศึกษารอบส่งออกประมาณ 14.30 น. ช่วงบ่ายรับเหรียญรางวัล บ่ายประกาศคะแนนบ้านสีที่ชนะประเภทต่างๆและแต้มรวมการแข่ง

กีฬาท้ังหมด(รวมฟุตบอลบ้านพลอยคัพ และมหกรรมว่ายน้ า) กรณีประกาศรบัเหรยีญแล้วนักเรยีนไม่อยู่กลับก่อน จะถือว่าสละสิทธ์ิ 

 ขอให้สามัคคีช่วยกันให้สีของเราเขม้แข็ง มีวินัยที่สุด ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรณุาให้ลูกอยู่กับกลุ่มส ีคุณพ่อคุณแม่มาอยูด่้วยได้ค่ะ 

อย่าพาไปนอกเต้นท์ ครูประกาศเรียกนักกีฬาไม่เจอจะต้องปรับแพ้ ให้ลูกอยู่จนเสร็จกิจกรรม การไมม่าวันกีฬาสีท าให้บ้านสีของลกูจะมี

ก าลังคนไม่ครบ ถูกตดัแตม้ได ้ เราสอนเด็กๆให้เรยีนรู้ท างานเป็นหมู่คณะ เรยีกนับจ านวนสมาชิกบ้านสีระดับประถมศึกษาเป็นระยะๆ การ

ตัดสินของกรรมการทุกอย่างถือเปน็สิ้นสดุ แพ้ชนะแสดงน้ าใจนักกีฬา หนหน้าเราพยายามใหม่ นักเรียน ป.5-6 ขอให้ช่วยครูเก็บของเลิกงาน 

 ในวันแข่งขันกีฬา จะมีคนเข้าออกตลอดเวลา ไม่สามารถดูแลนักเรียนได้ตามปกติหากผู้ปกครองน้าลูกออกจากเต้นท์สี หากท่านพา

ลูกออกจากเต๊นท์ขอความกรุณาช่วยกันดูแลลูก  และรีบน้ากลับมาคืนคุณครูด้วย อาจมผีู้ปกครองพาแขกภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

ขอให้เป็นหูเป็นตาช่วยระมัดระวังความปลอดภัย เข้าออก กรณีจา้เป็นรับกลับเร็วก่อนงานเสร็จ กรุณาแจ้งคณุครูนะคะ มิฉะนั นครจูะหา

นักเรียนไม่พบ การจอดรถ การจราจร อาจตดิขัดไม่สะดวก กรณุาถ้อยทีถ้อยอาศัย จอดรถเห็นใจให้ทางกัน พยายามเลี่ยงจอดรถขวาง

ทางเข้าออกของเพื่อนบ้าน เฉพาะช่วงเช้ามีพาเหรดและวิ่งมาราธอน คุณครจูะขอปิดบริเวณจอดรถที่อยู่ในแนวว่ิงของนักเรียนตั งแต่เช้าก่อน

วิ่งจนวิ่งเสร็จ หลังจากนั นจอดรถได้ตามปกติ ขอบพระคณุค่ะ เวลารถส่งนักเรียนวันกฬีาสี (ยกเว้นกรณผีู้ปกครองแจ้งรับเอง) รอบอนุบาล 

รถออกเวลา 12.30 น. รอบประถมศึกษา รถออกเวลา ประมาณ 15.00 น.(หลังกีฬาสีเสร็จสิ น) กรณีรับลูกกลับก่อนเวลา กรุณาแจ้งคุณครู

ประจ าชั้นด้วยค่ะ วันพุธรุ่งขึน้ ยังมีการเรียนตามปกติ 

กีฬำส ี18 ธนัวำคม (ทำ่นทีร่บัสง่ปกต/ิตำม
เวลำได ้ไมต่อ้งแจง้นะคะ) 
 

ด.ช./ด.ญ. .................................................................ชั น ................ 
 ผู้ปกครองให้นักเรียนหยุดเรียน 18 ธ.ค.  
 ผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนเองก่อนเวลา  เวลา................. น. 
 ผู้ปกครองไมส่ามารถรับนักเรยีนตามเวลาเลิกกิจกรรมได้ จะมารับ
เวลา ........................ น. (กรุณาไม่เกิน 17.00 น.) 
เฉพาะนักเรียนรถรับ-ส่งของโรงเรียน 
 ผู้ปกครอง ส่งเอง             ผู้ปกครอง รับเอง 

วันเลีย้งปใีหม ่26 ธนัวำคม 
เลิกเรียน 13.00 น. ทุกชั้น  

ด.ช./ด.ญ. .......................................................... ชั น ............. 
 ผู้ปกครองให้นักเรียนหยุดเรียน 27 ธ.ค.  
 ผู้ปกครองต้องการรับนักเรียนเองก่อนเวลา  เวลา........... น. 
เฉพาะนักเรียนรถรับ-ส่ง 
 ผู้ปกครอง ส่งเอง  ผู้ปกครอง รับเอง 

แจง้สมทบของขวัญเจำ้หนำ้ที่ 

ด.ช./ด.ญ. .......................................................... ชั น ............. 

 ผู้ปกครองแจ้งมอบของขวัญมอบให้คนงาน และ
เจ้าหน้าท่ีเนื่องในวันปีใหม่  
 ผู้ปกครองฝากเป็นเงินเพื่อจัดซื อของขวัญมอบให้คนงาน 
และเจา้หน้าท่ีโรงเรียนเนื่องในวันปีใหม่  


