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ข่าวสาร
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Facebook: โรงเรี ย นบ้ ำ นพลอย

บ้านพลอย

Line ID:baanployinfo email: office@baanploy.ac.th
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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕

HIGHLIGHTS

Open Houseบ้านพลอย
........... 1
การซ้อมอพยพนักเรียน
........... 2
Please note
............ 2
แนะแนว ม.1
…......... 2
กาหนดซื้อหนังสือเรียน ปี 2562 ............ 3
บ้านสี จิตอาสา หนอนหนังสือ ดีเด่น ………. 3
เรียนพิเศษปิดเทอม-แจ้งต่างๆ
.......... 4
ครูดีเด่น 2561
.......... 4
รับนมกล่อง
.......... 4

CALENDAR
อังคาร 19 ก.พ.-วันหยุดมาฆบูชา
พุธ 20 ก.พ.-ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฟังเทศน์บ่าย
พุธ 27 ก.พ.-ประถมศึกษาปที่ 4-6 ฟังเทศน์บ่าย
ศุกร์ 1 มี.ค. และจันทร์ 4-อังคาร 5 มี.ค.ประถมศึกษาสอบปลายปี
พุธ 6 มี.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.
- สอบNT ป.3 - อนุบาลรับสมุดพก
ศุกร์ 8 มี.ค.-Talent Day วันสุดท้ายของการเรียน
เลิกเรียน 13.00 น.
พุธ 27 มี.ค.-ป.6 รับสมุดพก
ศุกร์ 29 มี.ค.-ป.1-5 รับสมุดพก
จันทร์ 11 มี.ค.-ศุกร์ 5 เม.ย.-เรียนพิเศษปิดเทอม
จันทร์ 8-พุธ 17 เม.ย.-หยุดวันจักรี-สงกรานต์
พุธ 1 พ.ค.วันสุดท้ายของการสั่งเสื้อโรงเรียนปัก
ชื่อให้ฟรี

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ เราเผชิญ PM.2.5 เกินมาตรฐาน หยุดเรียนกันไป
ต่อจากนี้ ช่วยกันตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากๆ เพราะ
เห็นผลกระทบต่อชีวิตเราโดยตรง ลงมือทาส่วนของเราเองที่ทาได้ก่อน
ใกล้สอบปลายปีประถมศึกษาแล้ว ใครมีงานค้างส่งควรเร่งติดตาม ฝึก
ความรับผิดชอบ ทาอะไรทาให้สาเร็จ งานทุกอย่างมีคะแนนเก็บทั้งสิ้น
อะไรไม่เข้าใจ ควรไปปรึกษาคุณครู .....อายครูไม่รู้วิชานะจ๊ะ

OPEN HOUSE
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มสี ว่ นร่วมในวัน
Open Houseของโรงเรียนเด็กๆและคุณครู
ตั้งใจจัดกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน และเปิด
โอกาสให้เด็กๆแสดงความสามารถด้านทักษะ
วิชาการต่างๆด้วย ขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วม
กิจกรรม-ขายของ ขอบคุณคุณครู และ นักเรียน
ทุกคนที่จัดกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ปีหน้าจะ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป นักเรียนสามารถนาเสนอ
งานได้ดี ยิ่งบอกเล่าคนอื่น ยิ่งมีความรู้ที่ยั่งยืน
มากขึ้น คุ้มที่ครูเหนื่อยสอนกันมา ขอแสดง
ความยินดีกับนักเรียนทุก
คนที่รับบัตรเกียรติยศในปี
นี้ ขอให้รักษาความดีนี้ไว้
สม่าเสมอ ส่วนคนอื่นๆ
รู้จักชื่นชมคนอื่น และ
ขอให้กาลังใจในการ
พยายามพัฒนาตนเองใน
ปีต่อๆไป

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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รับเงินค่ำอุปกรณ์
ผู้ปกครองที่มีสิทธิร์ ับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์เทอม
ปลาย/2561 และยังไม่ได้มารับ หรือส่งใบแจ้งกรุณามา
รับเงินพร้อมใบเสร็จค่าอุปกรณ์ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ด้วย
ค่ะ ท่านใดประสงค์บริจาคทุนการศึกษา กรุณาเขียนแจ้ง
ด้วยนะคะ เราจาเป็นต้องมีลายเซ็นหลักฐานจากผู้ปกครอง
เพื่อทางการตรวจสอบได้ แจ้งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ

ซ้อมอพยพอัคคีภยั
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนจัดให้มีการซ้อมเตรียม
ความพร้อมการอพยพนักเรียนกรณีภัยพิบตั ิ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจหน้าที่ และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มีการซ้อมการเคลื่อนย้ายนักเรียนไปยังจุดรวมพล โดย
ได้รับความอนุเคราะห์เทศบาลตาบลหลักหก ส่งเจ้าหน้าที่ วิทยากร ซักซ้อม
การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และมีรถดับเพลิงมาเลียนแบบจริง มีการสาธิตการ
ดับเพลิงให้ความรู้ ให้คุณครู นักเรียน แม่ครัว เจ้าหน้าที่ ทดลองการ
ดับเพลิงด้วย

Please Note...
ผู้ปกครองที่มีรายการค้างชาระ กรุณาชาระเงิน

ทั้งหมดภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2562 จะหมดเทอม
แล้วค่ะ ขอความกรุณาชาระด้วย เพื่อให้นักเรียนมี
สิทธิสอบตามตารางสอบปลายปี
ส่งใบแจ้งค่าใช้จ่ายเทอมต้น/2562 ก่อนปิดเทอม
มีนาคมนี้ โดยอิงจากข้อมูลเทอมปลาย/2561 ในใบแจ้งจะ
ไม่มีค่าหนังสือเสริม เนื่องจากผู้ปกครองต้องมาซื้อเองที่
โรงเรียนภายในกาหนด 9-10 พฤษภาคม 2562
ผู้ปกครองอนุบาล 3 กรณีศึกษาต่อที่โรงเรียน กรุณาขอ
ใบสมัครเพื่อเขียนพร้อมเอกสาร และชาระค่าเทอมภายใน
3 เมษายน 2562 เพื่อจัดห้อง ให้มาซื้อหนังสือเรียน9-10
พ.ค. (ไม่มีใบแจ้งค่าเทอมส่งไปนะคะ เพราะต้องสมัครใหม่)
กรณีรอผลสอบสาธิตฯ กรุณาแจ้งคุณครูประจาชั้นวันที่
ประกาศผลแล้วภายใน 3 เมษายน 2562
ผู้ปกครองที่ซื้อเครื่องแบบที่โรงเรียนตั้งแต่ 1 มีนาคม31 พฤษภาคม โรงเรียนจะทาใบเสร็จไว้ให้ (กรณี
ผู้ปกครองมีสิทธิรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบปี 2562)
กรณีซื้อเสื้อที่โรงเรียนภายใน 1 พฤษภาคม 2562 จะส่ง
ปักชื่อที่เสื้อนักเรียนให้ฟรี รับวันที่ 9-10 พฤษภาคม
2562



แนะแนว ป.6
โรงเรียนได้เชิญ
อาจารย์จากโรงเรียนสาย
ปัญญารังสิต และโรงเรียน
คณะราษฏร์ฯ มาแนะแนว
การศึกษาต่อ ระดับ
มัธยมศึกษา ให้แก่
ผู้ปกครองและนักเรียนที่
สนใจ เพื่อการตัดสินใจ
เตรียมตัวการสอบต่อไป

อนุบาล 3 จะศึกษาต่อป.1 ที่บ้านพลอยหรือไม่ กรุณาแจ้งด้วยค่ะ หากศึกษาต่อกรุณาแจ้งครูประจาชั้นเพื่อรับเอกสารใบสมัคร เพื่อ
ส่งใบสมัครพร้อมชาระเงินภายใน 3 เมษายน 2562
ใครจะแก้ไขรายการรถรับส่ง อาหารเช้า แจ้งไม่ศึกษาต่อ กรุณาแจ้งด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ตำรำงสอบประถมศึกษำ
ศุกร์ 1 มี.ค.

พละ สุขศึกษา การงาน+คอมพิวเตอร์
ศิลปะ(+นาฏศิลป์ ดนตรี)

จันทร์ 4 มี.ค.

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

อังคาร 5 มี.ค. สังคมศึกษา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

นักเรียนที่รับสิทธิรับทุนการศึกษาเมื่อสมัครเรียน จะได้รับ

ทุนการศึกษาเมื่อชาระค่าเทอมครบ ด้วยเงินสด ตามวันกาหนด
ในใบแจ้งชาระเงินเท่านั้น กรณีชาระล่าช้ากว่ากาหนดในใบแจ้ง
หรือประสงค์จะชาระด้วยบัตรเครดิตตามวันกาหนดบัตรเครดิต
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับทุนการศึกษาของเทอมนั้นๆ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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กรุณาเพิ่มเพื่อนในLINE เพื่อติดต่อธุรการโรงเรียน Line ID: baanployinfo
 ชมภาพกิจกรรมต่างๆของลูกๆ โดยเข้าร่วมกลุ่มFB-กลุ่มโรงเรียนบ้านพลอย
 โรงเรียนใช้ระบบQR-Codeเพื่ออานวยความสะดวกในการชาระเงินต่างๆ ท่านสามารถสแกนQR-Code (easy
payแม่มณี)ได้ที่ธุรการ บัญชีไทยพาณิชย์ โรงเรียนบ้านพลอย 408-700604-7


จิตอำสำ ดีเด่น มกรำคม 62

ตอ. ด.ญ.รวิสรา ตวงตรีคณ
ู (เหลือง)
อ.1 ด.ญ.ณิรินดา มุสิกสวัสดิ์ (แดง)
อ.2 ด.ช.อภิรัฐ แสงคง (เหลือง)
อ.3 ด.ช.ธนิก คงเจริญสุข (เหลือง)
ป.1 ด.ช.จักริน อินท์เสน (ฟ้า)
ป.2 ด.ช.นรภัทร ม่วงเกษม (ฟ้า)
ป.3 ด.ญ.ญานิศา รัตนกิจ (แดง)
ป.4 ด.ญ.รินทร์รวี บริสุทธิ์ (แดง)
ป.5 ด.ช.พีรกานต์ นพคุณ (เหลือง)
ป.6/1 ด.ช.พีรวัส หวังสิทธิเดช (แดง)
ป.6/2 ด.ช.ธัชสิษฐ์ รุ่งเมฆารัตน์ (เหลือง)

หนอนหนังสือ มกรำคม 62

10-11 พ.ค. -วันชำระค่ำเทอม กำรซือ้
หนังสือเสริม(นอกงบประมำณ)
ปีกำรศึกษำ 2562

กาหนดวันศุกร์ 10-เสาร์ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.0015.30 น. ให้ชาระค่าเทอม และซือ้ หนังสือนอกงบประมาณ-สมุด
(อนุบาล-ประถมศึกษา) ที่โรงเรียนก่อนเปิดเรียน ขอให้ผู้ปกครองมาซื้อ
หนังสือและนากลับไปห่อปก เขียนชื่อ ชั้น เพื่อนากลับมาเมื่อเปิดเรียน
วันแรก ไม่มีการส่งหนังสือขึ้นไปรอนักเรียนที่ห้องล่วงหน้า (กรณีหนังสือ
ใดสานักพิมพ์ค้างส่ง คุณครูจะทาหมายเหตุไว้ รับภายหลัง)
กาหนดการชาระค่าเทอมต้น/2562 ค่าหนังสือเรียนเสริมนอก
งบประมาณ ปีการศึกษา 2562
1. วันศุกร์ 10-วันเสาร์ 11 พฤษภาคม เวลา 09.00-15.30 น.
2. การชาระค่าหนังสือเรียน(เสริมนอกงบประมาณ) ค่าสมุด แฟ้ม
ฯลฯ กรุณาชาระเป็นเงินสดเท่านั้น งดรับบัตรเครดิต(ไม่แจ้งในใบ
ค่าเทอม ผู้ปกครองมาซื้อเองที่โรงเรียน) และรับหนังสือเรียน
3. เฉพาะสมุดเรียน การบ้าน บันทึกการอ่าน สมุดวาดเขียน แฟ้ม
ซื้อเพิ่มเติมได้ในวันซื้อหนังสือ (แยกใบเสร็จเพื่อนาไปใช้ร่วมเบิก
งบประมาณอุดหนุนค่าอุปกรณ์ได้)
4. โรงเรียนจะไม่ส่งหนังสือขึน้ ห้องไปรอนักเรียนในวันเปิดเทอมนะ
ขออภัยค่ะ วันที่
คะ ผู้ปกครองกรุณามาซื้อหนังสือในวันที่กาหนดเท่านั้น พร้อม
ถ่ายภาพ อาจมี
กลับไปเขียนชื่อล่วงหน้า กรุณาหลีกเลีย่ งการมาชื้อหนังสือในวันแรก
นักเรียนบางคนไม่
ที่เปิดเทอม เพราะผู้ปกครองจะแน่นมาก คุณครูจะให้บริการไม่ได้
มาโรงเรียน จึงไม่มี
เต็มที่ เพราะต้องดูแลนักเรียน
ในภาพค่ะ
5. ราคาหนังสือตามราคาตลาด ประกาศหน้าโรงเรียนในวันที่มาซื้อ
หนังสือ
**เฉพาะค่าเทอมต้น/2562 (ไม่รวมค่าหนังสือ) ที่รับชาระ
ด้วยบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2562
**กรณีนักเรียนได้รับทุนการศึกษารายเทอม กรุณาชาระค่า
เทอมด้วยเงินสด และชาระภายในกาหนดชาระเงินตามหน้าใบแจ้ง
เท่านั้น หากชาระเกินกาหนด จะของดทุนการศึกษาในเทอมนัน้ ๆ

ช่วงชั้น 1 ด.ญ.นริศรา เจริญสุขะวัฒนะ ป. 3 (ฟ้า)
ช่วงชั้น 2 ด.ญ.พิมพ์ชนก สิริวุฒิววิ ัฒน์ ป.6/1 (ฟ้า)

บ้ำนสีมกรำคม
2562

สีเหลือง เป็นบ้านสีดเี ด่น เดือนมกราคม 2562 ได้
ใส่ชุดสวยชุดหล่อไปเมื่อ จันทร์ 11 กุมภาพันธ์

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

หน้ า 4

ครูดเี ด่น 2561

เรียนพิเศษปิดเทอม -เรียนว่ำยน้ำ
เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ปีนี้จัดสอนพิเศษเร็วกว่าทุกปี เพราะต้องการให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการ
เรียนด้านต่างๆ ได้มาซ่อมเสริมให้ทันการประกาศผลการเรียน
เรียนพิเศษฤดูร้อน เริ่มจันทร์ที่ 11 มีนาคม-ศุกร์ 5 เมษายน (หยุดเสาร์-อาทิตย์) เวลา
09.00-15.00 น. รวมกิจกรรมเรียนรู้วิชาการต่างๆ+ว่ายน้า พละ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละครั้ง
รวมทัศนศึกษา 1 ครั้ง ค่าเรียนอนุบาล 5,400 บาท ประถมศึกษา 6,000 บาท
นักเรียนที่มีผลการเรียนทีต่ ้องได้รับการปรับปรุงเร่งด่วนคุณครูขอให้มาเรียนพิเศษเพื่อพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น นักเรียนที่ต้องการพัฒนาวิชาการด้านต่างๆ หรือมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทา
กิจกรรมสนุกพร้อมเรียนรู้ไปด้วย สามารถมาเรียนได้
นักเรียน ป.6 ที่รอสอบเข้าตามกาหนดสอบทั่วไป สามารถสมัครเรียนพิเศษตามเวลานีไ้ ด้
เช่นกัน เพื่อคุณครูทบทวนให้ ทุกชั้นกรุณาแจ้งและชาระเงินล่วงหน้าเนื่องจากเพื่อคุณครูจัดสอน
เตรียมสอน
เรียนว่ายน้า
ปิดเทอมนี้ นักเรียนสมัครเรียนพิเศษว่ายน้าทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.20 น. ตั้งแต่ 14
มีนาคม-9 พฤษภาคม ได้แก่ วันที่ 14, 21, 28 มีนาคม 4, 18, 25 เมษายน (หยุดสงกรานต์ 1
สัปดาห์) 2 และ 9 พฤษภาคม รวม 8 ครั้ง เป็นเงิน 2,800 บาท
ท่านใดประสงค์ให้ลูกเรียนพิเศษ ที่โรงเรียน หรือกิจกรรมว่ายน้า กรุณาแจ้ง พร้อมชาระเงิน
ภายใน 8 มีนาคม 2562 (กรณีมีรถรับ-ส่งนักเรียน อาหารเช้า ช่วงเรียนพิเศษ จะแจ้งค่ารถภายหลัง)

แจ้งเรียนพิเศษ
(หากมีรถนักเรียนจะแจ้งค่าใช้จ่ายภายหลัง)

ด.ช./ด.ญ. ......................................
ชั้น........................
เรียนพิเศษ 11 มีนาคม-5 เมษายน
พร้อมชาระเงิน
อนุบาล 5,400 บาท
ประถมศึกษา 6,000 บาท
รถนักเรียน
รับ ส่ง
เรียนว่ายน้า อังคารที่ 14, 21, 28
มีนาคม 4, 18, 25 เมษายน 2 และ 9
พฤษภาคม พร้อมชาระเงิน 2,800 บาท

ขอแสดงความยินดี
คุณครูบา้ นพลอยรับเกียรติบัตร
ครูดีเด่นเอกชนของโรงเรียน
เอกชนจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
การศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2562 รอบปีนี้ได้แก่
คุณครูปยิ าภา กาญจนภูมิ
คุณครูสุมติ รา มีสวัสดิ์ คุณครู
พรนภา พิมพา และ คุณครูอร
ทิพย์ โฉมเฉลา

รับนมกล่อง
กาหนดรับนมกล่อง
โครงการนมโรงเรียน รอบ
สุดท้ายก่อนปิดเทอม
ผู้ปกครองที่ประสงค์รับนม
กล่องโรงเรียนไปไว้ให้ลูกดืม่
ช่วงปิดเทอม สามารถมารับ
ที่ห้องธุรการได้ตั้งแต่ 25
กุมภาพันธ์-7 มีนาคม หรือ
จนกว่านมจะหมดที่กาหนด
ไว้ กาหนดรับนมกล่องได้ 2
กล่องใหญ่ ต่อนักเรียน 1
คน กรุณามาลงนามด้วย
ตนเองที่ห้องธุรการค่ะ

แจ้งไม่ศกึ ษำต่อ 2562

แจ้งแก้ไขข้อมูล

ด.ช./ด.ญ. .................................................
ชั้น................... ไม่ประสงค์ศึกษาต่อที่บ้าน

ด.ช./ด.ญ. ........................................
ชั้น........................
รถนักเรียน
เพิ่ม
รับ ส่ง
งด
รับ ส่ง
อาหารเช้า
เพิ่ม
งด

พลอยย้ายไปเรียนที่โรงเรียน..................
...............................................................

เฉพำะอนุบำล 3

2562

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

ไม่ศึกษาต่อ ย้ายไปเรียนที่ ....................................................................................
ศึกษาต่อ ป.1 (กรุณารับเอกสารสมัคร พร้อมแนบเอกสารสาคัญ ชาระค่าใช้จ่าย
ภายใน 3 เมษายน 2562 เนื่องจากต้องสั่งหนังสือ จัดห้องเรียน)
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

