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 สติน ำปัญญำ  รกัศกึษำกำ้วไกล  รูว้นิยัและหน้ำที ่ เป็นคนดขีองสงัคม 

ความเป็นครบู้านพลอย ไม่ได้รัก และให้ความรู้ วิชาชีวิต แค่เพียงเมือ่ลูก
ยังใส่เครื่องแบบนักเรียนบ้านพลอย แต่ยังห่วงใย ยินดี และเป็นที่ปรกึษา 
รอคอยความเจริญงอกงามของลูกศิษย์จนเติบโต พร้อมจะรับฟัง ให้
ก าลังใจ ช้ีน าให้เดินในทางที่เกิดประโยชน์  

 ถือเป็นบุญที่ไดเ้ป็นครูในวันน้ี ซึ่งเป็นผลบญุจากท่ีครูอาจารย์ของคร ูเมตตาสั่ง
สอน ส่งต่อมาอีกทอดหนึ่ง ในวันไหว้ครูซึ่งเป็นวัฒนธรรมงดงามของไทย คุณครูจึงขอ
น้อมระลึกถึงคุณครูอาจารย์ ท่ีให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ให้เราเป็นครทูี่ดีของลูกศิษย์
บ้านพลอยในวันนี้  
 ...จึงนบน้อมวันทา...บูชาพระคณุครู ด้วยความเคารพยิ่ง 

 

HIGHLIGHTS 

วนัที ่๑๓ มถินุำยน ๒๕๖๑ ฉบบัที ่๓/๒๕๖๑ 

 “.....ความมีสตินั้น จะช่วยให้สามารถศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างละเอียดประณีต คือเมื่อจะศึกษาสิ่งใด ก็จะพิจารณากลั่นกรองสิ่ง
ที่มิใช่ความถูกต้องแท้จริงออกเสียก่อน เพื่อให้ได้มาแตเ่นื้อแท้ที่ปราศจากโทษ...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๗ กรกฎาคม 2520 
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พุธ 13 มิ.ย.-ป.4-6 ฟังเทศน์บ่าย 

พฤหัสบดี 14 มิ.ย. -วันไหว้คร ู

อังคาร 19 มิ.ย.- ป.1 ทัศนศึกษาวัด

ปัญญานันทาราม 

อังคาร 26 มิ.ย.-กิจกรรมวันรักษภ์าษาไทย 

พุธ 4 ก.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น. 

อังคาร 3 ก.ค.-ป.2-3 ไปทัศนศึกษาท้องฟ้า

จ าลอง 

พุธ 11 ก.ค.-อ.2-3 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์

ธรณีวิทยา 
อังคาร 17 ก.ค.-English Day 

ศุกร์ 20 ก.ค.-ป.1-3 ไปถวายเทียนพรรษาวัด

คลองบ้านใหม่ 

CALENDAR 

คณะกรรมกำรนักเรยีน ป ี2561 
  คณะกรรมการนักเรียนปีน้ี
จากการเลือกตั้งเมื่อ 5 มิถุนายน มี
ผู้สมคัร 3 ทีม นักเรียนอนุบาล 3- 
ป.6 ได้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง มี
ผู้ปกครองมาร่วมลงคะแนนด้วย ผู้
มาใช้สิทธ์ิร้อยละ 98.86 บัตรดีร้อย
ละ 97.82 บัตรเสียร้อยละ 2.1 ทีม
ชนะคือ ทีมเลข 3 Teddy Bear 
และมีการเลือกประธานบ้านสี เพือ่
ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
ขอขอบคุณคุณครูที่ด าเนินการเลือกตั้งอย่างเรียบร้อย  
สนับสนุนหลักทุกท่าน และ ผู้สมัครทุกคนค่ะ 
คณะกรรมการนักเรียน 2561 
1) ด.ช. วรกริษฐ์ คุณอเนก ประธานนักเรียน 
2) ด.ช. ณัฐวรรธน์ จันทร์ห้วย รองประธานนักเรียน 
3) ด.ช. ชวิน อังคณิต เลขานุการ 
4) ด.ญ. ต้นข้าว  วิสตุกุล   ประธานสีฟ้า          
5) ด.ญ. พัชรญาดา สกลุเจริญ   ประธานสีแดง        
6) ด.ช.  สิทธินนท์ พูนคล้าย  ประธานสีเหลือง 

ข่าวสาร บ้านพลอย http://www.baanploy.ac.th 

email: office@baanploy.ac.th FB: โรงเรียนบ้ำนพลอย Line ID: baanployinfo 
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พบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่ 

 กระบวนการนเิทศเชิงรุก PLC รอบ
ที่ 1/2561 เริ่ม 18 มิถุนายน 2561 
โดยมีการประชุมวางแผนออกแบบ
การสอน การขึ้นนิเทศการสอน และ
การสะท้อนคดิเพื่อพัฒนา 

 วันอังคาร 26 มิถุนายน เวลา 12.45 
น. คณะละคร คนท าคนดู แสดง
ละคร รามเกียรติ ตอนปราบนนทุก 
ที่ลานอนุบาลก่อนกิจกรรมวันรักษ์
ภาษาไทย 

 วันท่ี 12 มิถุนายน มีการซ้อมย่อย
อพยพนักเรียน ครั้งแรกปีการศึกษา 
2561 

 กรณีมเีงินฝากมากับกระเป๋า
นักเรียน กรณุาเขียนในสมุดการบา้น 

 หากผู้ปกครองอนุบาลมาส่งลูกช่วง
ประถมศึกษาเคารพธงชาติ ชวนลกู
หยุดยืนตรงเคารพธงชาติก่อนนะคะ  

 ขอความกรุณางดใช้เสียงขณะมีการ
เคารพธงชาติ สวดมนต์ ท าสมาธิ 
ช่วงเข้าแถว ขอบคุณค่ะ 

Please note... 

วันเล่ำสูก่ันฟัง 
 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละ
เวลาวันหยดุมาร่วมกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” 
นะคะ  ยินดีอย่างมากท่ีเราได้รูจ้ักกันอย่าง
เป็นทางการเสยีที เจอกันยิ้มแยม้ส่งไมตรีกัน 
ผู้ปกครองใหม่ก็จะได้ท าความรู้จักกับผู้บริหาร
โรงเรยีน และคณะท างานของโรงเรียน 
  ผู้ปกครองหลายท่านคิดว่าได้พูดคยุ
เจอกับคุณครูอยู่ทุกวันอยู่แล้ว หรอือ่าน
ข่าวสารของโรงเรียนอยู่แล้ว จึงไมไ่ด้มาร่วม
กิจกรรม หรืออาจไม่สะดวกมาวันหยุด ก็
ติดตามสอบถามหากมีข้อสงสัยเพิม่เติมได้คะ่ 
  ในกิจกรรมเล่าสู่กันฟังท่ีผ่านมา เราได้
สรุปข้อมลูต่างๆเล่าสู่กันเป็นภาพรวม เราได้
พูดคุยเรื่องกิจกรรมการเรยีนการสอน PLC 
หลักสตูรใหม่ และปญัหาที่อาจพบได้อื่นๆ 
ตอบข้อซักถามเพื่อความเข้าใจ 
 

วันไหวค้ร ูพฤหสับดีที่ 14 มิถุนำยน 
 พรุ่งนี ้มีพิธีไหว้ครูของโรงเรียน เริม่พิธี09.00 น. ท่ีลานอนุบาล นักเรียนแต่งกายชุด
นักเรียน อนุบาลมาถึงโรงเรียนใหท้ันเวลา อย่าลมืน าดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูตามประเพณดีี
งามของไทย ถือว่า วันน้ีคือการมอบตัวเป็นครูศิษย์กันอย่างเป็นทางการส าหรับนักเรียนใหม่ 
ส่วนนักเรียนเก่า ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครผูู้ให้ความรู้ มีความผูกพันอบอุ่นกัน 
คุณครูกไ็หว้ครูแสดงความกตัญญตู่อครูของครูอีกทีหนึ่ง 
 ขอขอบคุณผู้ปกครองที่แจ้งน าพานดอกไม้ธูปเทียนมาให้ลูกข้ึนเวทีเป็นตัวแทนไหว้ครู
ด้วยค่ะ  คุณครูน านักเรียนซักซ้อมพิธีการล่วงหน้า กรณุาเขียนช่ือลูกไว้ใต้พานเพื่อวันศุกร์จะ
ส่งพานคืนเจ้าของนะคะ 

ประชมุคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 
 วันจันทรฺที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีห้อง
ประชุมโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกงานตา่งๆ รายงานคณุภาพสถานศึกษา หลักสูตร 
และจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน เพื่อยื่นขอเงินอุดหนุนตา่งๆ 
อีกทั้งรายงานความคืบหน้าการท า
โครงการต่างๆตามแผนพัฒนา ปญัหา
ที่พบ ได้รับค าแนะน าจาก
คณะกรรมการเพื่อน าไปพิจารณา
ด าเนินงานต่อไป 

 

ก ำหนดวนัเรียน
กิจกรรมพเิศษ
STEMประถมศกึษำ 

  เริ่ม จันทร์ที่ 25 มิถุนายน-24 
กันยายน(หยุดวันจันทร์ที่ 30 
กรกฎาคม และ จันทร์ที่ 13 สิงหาคม) 
จ านวน 12 ครั้ง เวลา 15.45-16.45 น. 
นักเรียนท่ีจะเรียนกรุณาแจ้งและช าระ
เงินท่ีธุรการค่ะ 

น าธูปเทียนดอกไม้มาลัยหอม 
มานอบน้อมมุทิตาอธิษฐาน 
เป็นครูศิษย์กันไปนานเท่านาน 
มีวันวาน...วันนี.้..เพราะมีคร ู

    -8 มิถุนายน 2559 


