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ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๒

ข่าวสาร

บ้านพลอย

http://www.baanploy.ac.th
Facebook: โรงเรี ย นบ้ ำ นพลอย

email: office@baanploy.ac.th

“...การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พนู สุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวัน
ข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
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CALENDAR
พฤหัสบดี 24 ม.ค.-โรงพยาบาลตาบลหลักหก มา
ตรวจสุขภาพนักเรียน
เสาร์ 2 ก.พ.-ป.6 สอบO-Net ร.ร.วัดนาวง
พุธ 6 ก.พ.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.
ศุกร์ 8 ก.พ.-ซ้อมอพยพนักเรียนกรณีเกิดอัคคีภัย
ระดับแดง
อังคาร 12 ก.พ.-วันวิชาการ-Open House
-เฉพาะนักเรียน ป.1 สอบอ่านระดับชาติ
พุธ 13 ก.พ.-ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฟังเทศน์บ่าย
-รร.คณะราษฎร์EPมาแนะแนว ป.6
(ผู้ปกครองร่วมฟังได้ กรุณาแจ้งคุณครูประจาชั้น)
อังคาร 19 ก.พ.-วันหยุดมาฆบูชา
พุธ 20 ก.พ.-ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฟังเทศน์บ่าย
ศุกร์ 1 มี.ค. และจันทร์ 4-อังคาร 5 มี.ค.
ประถมศึกษาสอบปลายปี
ศุกร์ 8 มี.ค.-Talent Day วันสุดท้ายของการเรียน
เลิกเรียน 13.00 น.

วินัย มารยาทสังคม ความเข้มแข็งของจิตใจ การรับมือกั บความผิดหวัง
เล็กๆน้อยๆ การมีจิตอาสา ควรต้องฝึกตั้งวัยเล็กๆ ควบคู่กับการเจริญเติบโต
ทางร่างกายและสติปัญญา
เด็ก ควรรู้ขอบเขต และรัก ษาสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิใคร ทาหน้าที่
การเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคมที่ไปอยู่
สอนอย่างเดียวก็ ไม่ได้ ผู้ใหญ่ต้องทาตัวอย่างให้เห็นเป็นปกติด้วย
มาช่วยกั นพัฒนาลูก บ้านพลอยให้มีคุณ ลัก ษณะนี้ติดตัวไปจนโตนะคะ

คนเก่งบ้ำนพลอย
โรงเรียนบ้านพลอยขอชื่นชมและให้กาลังใจนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการทดสอบ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ สสวท.รอบแรกผ่าน จะเข้าทดสอบรอบสองวันที่ 19
มกราคม 2562 ได้แก่ ด.ช. กฤติน สาธิตคณิตกุล ป.5 (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) และ
ด.ช.เทพทัต ทองคา ป.6 ด.ช.พชร สิริวุฒิวิวัฒน์ ป.6 วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันเด็ก
ขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่มอบของเป็น
รางวัลกิจกรรมวันเด็ก และโรงเรียนซื้อเพิ่มอีก
เพื่อให้นักเรียนเล่มเกมสนุกก่อนวันเด็ก วันศุกร์
11 มกราคม
ขอบคุณคุณครูที่เหน็ดเหนื่อยช่วยกัน
เตรียม และจัดเกมต่างๆ เหมือนเกมงานวัด ทา
ให้วันนี้เป็นวันสนุกของเด็กๆ ได้ยนิ เสียงหัวเราะ
อย่างมีความสุขของลูกๆ และขอบคุณครูบุษบา
พิธีกรประจาโรงเรียน ช่วยสร้างสีสันให้ทุกงาน

ซ้อมอพยพนักเรียนระดับแดง

โรงเรียนบ้านพลอยจัดการซ้อมอพยพนักเรียนกรณีอัคคีภัยทุกปี เพื่อให้นักเรียน ครู
บุคลากรมีความพร้อมในกรณีภัยพิบัติ มีการซ้อมย่อย 2 ครั้ง และซ้อมใหญ่ประจาปี 1 ครั้ง โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากเทศบาลตาบล
หลักหก นารถดับเพลิงมาร่วมซ้อม และส่งวิทยากรมาให้ความรู้นักเรียนเรื่องการดับเพลิงทุกปี ในปีการศึกษา 2561 นี้ กาหนดวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 09.00 น.(เลื่อนจาก 5 ก.พ. ที่ติดตรุษจีน)

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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เนือ่ งในเทศกำลตรุษจีน
วันอังคำรที่ 5 กุมภำพันธ์
อนุญำตให้นกั เรียนใส่ชดุ
จีน /ชุดสีแดง ที่สอดคล้อง
กับเทศกำล หรือ ชุดสุภำพ
มำโรงเรียนได้

จิตอำสำ ดีเด่น ธ.ค.
ตอ. ด.ช.จาฏพจน์ ศรีวะรมย์ (แดง)
อ.1 ด.ช.ธนกฤต สังข์สุวรรณ (ฟ้า)
อ.2 ด.ช.รชต สีบัว (ฟ้า)
อ.3 ด.ช.พิชญะ สร้อยเทียน (ฟ้า)
ป.1 ด.ช.สุวิจักขณ์ งอกคา (ฟ้า)
ป.2 ด.ช.นรภัทร ม่วงเกษม (ฟ้า)
ป.3 ด.ญ. ภฤศญา จันทนาลักษณ์ (ฟ้า)
ป.4 ด.ช.ชวินภูมิ เล้าศิริมงคล (ฟ้า)
ป.5 ด.ญ.นิษฐเนตร์ ก้านทอง (แดง)
ป.6/1 ด.ญ.วชิราภรณ์ คงบุตร (แดง)
ป.6/2 ด.ญ.นิษฐเนตร์ อินทร์สระคู (แดง)

หนอนหนังสือ ธ.ค. 61

Open House เปิดบ้ำน..เทศกำลของชุมชน-วันวิชำกำร
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ ประมาณเวลา 09.00-14.30 น.
เช้ามีการการมอบบัตรเกียรติยศ การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ กิจกรรมวันวิชาการ เป็น
กิจกรรมชุมชน เพื่อให้ให้นักเรียนได้นาเสนอความรู้ที่ถนัดด้วยตนเองต่อชุมชน (ยิ่งได้อธิบายให้คนอื่นฟัง
จะช่วยให้ผู้นั้นยิ่งเชี่ยวชาญมากขึ้น) ผู้ปกครองได้เดินนิทรรศการ ชมสนทนากับนักเรียนโดยตรง เลือก
ซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ขอเชิญชุมชนที่สนใจมาชมงานและซื้อสินค้าได้ มีสินค้าผู้ปกครองและชุมชน
มาจาหน่าย นักเรียนควรนาเงินมาเพิ่มขึ้นเผื่อซื้อสินค้าต่างๆ
1) วันมอบบัตรเกียรติยศนักเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2561
2) นักเรียนปัจจุบัน แสดงและนาเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละระดับชั้น ลงมือทา
เอง อธิบายเอง และบางวิชามีผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจาหน่ายด้วย เรียนเชิญผู้ปกครองมาให้กาลังใจ
และชื่นชมการpresentงานของลูกๆนะคะ
3) คุณครูนาเสนอสื่อการเรียนที่ผลิต แสดงportfolio และ PLC ที่ทามาปีนี้
4) เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบัน ชุมชนเฉพาะในหมู่บ้านเมืองเอก แต่ละห้องเรียน
เชิญชวนผู้ปกครองในห้องนาสินค้าที่ผลิตมาจาหน่าย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด (หากเป็นอาหารขอให้เป็น
อาหารปรุงสาเร็จแล้ว) โดยแจ้งที่ครูธุรการ (02-533-9722-3 หรือoffice@baanploy.ac.th บอก
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และประเภทสินค้าจาหน่าย ผู้ปกครองแต่ละห้องแสดงฝีมือ หรือทา
ผลิตภัณฑ์ขาย เพื่อจัดสถานที่ไว้ให้
5) เชิญชวนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้สนใจชมและซื้อสินค้าได้อย่างเป็นกันเอง
6) ให้ชุมชนเมืองเอก เข้ามาร่วมกิจกรรม ชม เลือกสินค้า หรือมาจาหน่ายสินค้าที่ผลิตเองได้หมดค่ะ ไม่
มีค่าใช้จ่าย(ขอให้แจ้งล่วงหน้า)
7) เฉพาะประถมศึกษาปีที่ 1 กระทรวงฯให้มีทดสอบการอ่าน-เขียน ระดับชาติ โดยมีกรรมการจาก
โรงเรียนอื่นมาคุมสอบ จะไม่ได้ลงมานาเสนอผลงานค่ะ

รับนมโรงเรียน รอบสอง เทอมปลำย
ผู้ปกครองต้องการรับนมโรงเรียน ให้ลูกดื่มวันหยุดที่บ้าน -รอบสองของเทอมปลาย
กรุณาติดต่อธุรการเพื่อเซ็นชื่อ พร้อมรับนมโรงเรียน ไม่เกิน 1 กล่อง(ใหญ่) ต่อนักเรียน 1 คน
ตั้งแต่ 21-31 มกราคม 2562 หรือจนกว่านมจะหมดค่ะ

แนะแนวต่อ ม.1 รร.สำยปัญญำ รังสิต
โรงเรียนได้เรียนเชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน สายปัญญา รังสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียน
ยอดนิยมของนักเรียนเราเข้าเรียนมัธยมศึกษา ให้มาแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ม.1 ให้นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ชั้น ป.5-6 ฟัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กาหนดวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14.00-15.00 น. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพลอย หากผู้ปกครองนักเรียน ป.5-6 ท่านใด สนใจเข้า
ร่วมฟังการแนะแนวครั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งในใบตอบรับด้านล่าง เพื่อโรงเรียนจัดสถานที่ค่ะ

แจ้งร่วมฟัง แนะแนวต่อ

ม.1 รร.สำยปัญญำ รังสิต

ชื่อผู้ปกครอง นาย/นาง/น.ส. ..............
ช่วงชั้นที่ 1 ด.ช.วรธัช หวังสิทธิเดช ป.3 (แดง)
ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.นวินดา เลิศเพ็ญเมธา ป.5 (แดง) ...............................................................เป็น
ผู้ปกครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ.
้น ...........
บ้ำนสีธน
ั วำคม 2561 ............................................ชั
 จะร่วมฟังแนะแนว สายปัญญา รังสิต
สีฟ้า เป็นบ้านสีดีเด่น เดือนธันวาคม 2561
จานวน ................. ท่าน
ได้ใส่ชุดสวยชุดหล่อไปเมื่อ 4 มกราคม 62

แจ้งร่วมนาสินค้าจาหน่าย Open
House
ชื่อผู้ปกครอง .....................................................
เป็นผู้ปกครองนักเรียน ชื่อ ด.ช./ด.ญ. ..............
............................................ชั้น ...........
 จะนาสินค้า......................................
มาวางจาหน่าย เบอร์โทรติดต่อ..............................

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

