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“.....ความมีสตินั้น จะช่วยให้สามารถศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างละเอียดประณีต คือเมื่อจะศึกษาสิ่งใด ก็จะพิจารณากลั่นกรองสิ่ง
ที่มิใช่ความถูกต้องแท้จริงออกเสียก่อน เพื่อให้ได้มาแต่เนื้อแท้ที่ปราศจากโทษ...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๗ กรกฎาคม 2520

HIGHLIGHTS

คณะกรรมการนักเรียน
วันไหว้ครู
กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”
Please note
ประชุมคณะกรรมการ
กาหนดวันเรียนกิจกรรมSTEM
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CALENDAR
พุธ 13 มิ.ย.-ป.4-6 ฟังเทศน์บ่าย
พฤหัสบดี 14 มิ.ย. -วันไหว้ครู
อังคาร 19 มิ.ย.- ป.1 ทัศนศึกษาวัด
ปัญญานันทาราม
อังคาร 26 มิ.ย.-กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย
พุธ 4 ก.ค.-ใส่บาตรอาหารแห้ง 07.45 น.
อังคาร 3 ก.ค.-ป.2-3 ไปทัศนศึกษาท้องฟ้า
จาลอง
พุธ 11 ก.ค.-อ.2-3 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยา
อังคาร 17 ก.ค.-English Day
ศุกร์ 20 ก.ค.-ป.1-3 ไปถวายเทียนพรรษาวัด
คลองบ้านใหม่

ความเป็นครูบ้านพลอย ไม่ได้รัก และให้ความรู้ วิชาชีวิต แค่เพียงเมือ่ ลูก
ยังใส่เครื่องแบบนักเรียนบ้านพลอย แต่ยังห่วงใย ยินดี และเป็นที่ปรึกษา
รอคอยความเจริญงอกงามของลูกศิษย์จนเติบโต พร้อมจะรับฟัง ให้
กาลังใจ ชี้นาให้เดินในทางที่เกิดประโยชน์
ถือเป็นบุญที่ได้เป็นครูในวันนี้ ซึ่งเป็นผลบุญจากที่ครูอาจารย์ของครู เมตตาสั่ง
สอน ส่งต่อมาอีกทอดหนึ่ง ในวันไหว้ครูซึ่งเป็นวัฒนธรรมงดงามของไทย คุณครูจึงขอ
น้อมระลึกถึงคุณครูอาจารย์ ที่ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ให้เราเป็นครูที่ดีของลูกศิษย์
บ้านพลอยในวันนี้
...จึงนบน้อมวันทา...บูชาพระคุณครู ด้วยความเคารพยิ่ง

คณะกรรมกำรนักเรียน ปี 2561
คณะกรรมการนักเรียนปีนี้
จากการเลือกตั้งเมื่อ 5 มิถุนายน มี
ผู้สมัคร 3 ทีม นักเรียนอนุบาล 3ป.6 ได้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง มี
ผู้ปกครองมาร่วมลงคะแนนด้วย ผู้
มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 98.86 บัตรดีร้อย
ละ 97.82 บัตรเสียร้อยละ 2.1 ทีม
ชนะคือ ทีมเลข 3 Teddy Bear
และมีการเลือกประธานบ้านสี เพือ่
ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
ขอขอบคุณคุณครูที่ดาเนินการเลือกตั้งอย่างเรียบร้อย
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 วิสตุ กุล ประธานสีฟ้า
5) ด.ญ. พัชรญาดา สกุลเจริญ ประธานสีแดง
6) ด.ช. สิทธินนท์ พูนคล้าย ประธานสีเหลือง

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม
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นาธูปเทียนดอกไม้มาลัยหอม
มานอบน้อมมุทิตาอธิษฐาน
เป็นครูศิษย์กันไปนานเท่านาน
มีวันวาน...วันนี.้ ..เพราะมีครู

-8 มิถุนายน 2559

Please note...
 กระบวนการนิเทศเชิงรุก PLC รอบ
ที่ 1/2561 เริ่ม 18 มิถุนายน 2561
โดยมีการประชุมวางแผนออกแบบ
การสอน การขึ้นนิเทศการสอน และ
การสะท้อนคิดเพื่อพัฒนา
 วันอังคาร 26 มิถุนายน เวลา 12.45
น. คณะละคร คนทาคนดู แสดง
ละคร รามเกียรติ ตอนปราบนนทุก
ที่ลานอนุบาลก่อนกิจกรรมวันรักษ์
ภาษาไทย
 วันที่ 12 มิถุนายน มีการซ้อมย่อย
อพยพนักเรียน ครั้งแรกปีการศึกษา
2561
 กรณีมเี งินฝากมากับกระเป๋า
นักเรียน กรุณาเขียนในสมุดการบ้าน
 หากผู้ปกครองอนุบาลมาส่งลูกช่วง
ประถมศึกษาเคารพธงชาติ ชวนลูก
หยุดยืนตรงเคารพธงชาติก่อนนะคะ
 ขอความกรุณางดใช้เสียงขณะมีการ
เคารพธงชาติ สวดมนต์ ทาสมาธิ
ช่วงเข้าแถว ขอบคุณค่ะ

กำหนดวันเรียน
กิจกรรมพิเศษ
STEMประถมศึกษำ
เริ่ม จันทร์ที่ 25 มิถุนายน-24
กันยายน(หยุดวันจันทร์ที่ 30
กรกฎาคม และ จันทร์ที่ 13 สิงหาคม)
จานวน 12 ครั้ง เวลา 15.45-16.45 น.
นักเรียนที่จะเรียนกรุณาแจ้งและชาระ
เงินที่ธุรการค่ะ

วันไหว้ครู พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนำยน
พรุ่งนี ้ มีพิธีไหว้ ครูของโรงเรี ยน เริม่ พิธี09.00 น. ที่ลานอนุบาล นักเรียนแต่งกายชุด
นักเรียน อนุบาลมาถึงโรงเรียนให้ทันเวลา อย่าลืมนาดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูตามประเพณีดี
งามของไทย ถือว่า วันนี้คือการมอบตัวเป็นครูศิษย์กันอย่างเป็นทางการสาหรับนักเรียนใหม่
ส่วนนักเรียนเก่า ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูผู้ให้ความรู้ มีความผูกพันอบอุ่นกัน
คุณครูกไ็ หว้ครูแสดงความกตัญญูต่อครูของครูอีกทีหนึ่ง
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่แจ้งนาพานดอกไม้ธูปเทียนมาให้ลูกขึ้นเวทีเป็นตัวแทนไหว้ครู
ด้วยค่ะ คุณครูนานักเรียนซักซ้อมพิธีการล่วงหน้า กรุณาเขียนชื่อลูกไว้ใต้พานเพื่อวันศุกร์จะ
ส่งพานคืนเจ้าของนะคะ

ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
วันจันทรฺที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ห้อง
ประชุมโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกงานต่างๆ รายงานคุณภาพสถานศึกษา หลักสูตร
และจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน เพื่อยื่นขอเงินอุดหนุนต่างๆ
อีกทั้งรายงานความคืบหน้าการทา
โครงการต่างๆตามแผนพัฒนา ปัญหา
ที่พบ ได้รับคาแนะนาจาก
คณะกรรมการเพื่อนาไปพิจารณา
ดาเนินงานต่อไป

วันเล่ำสูก่ ันฟัง
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละ
เวลาวันหยุดมาร่วมกิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง”
นะคะ ยินดีอย่างมากที่เราได้รจู้ ักกันอย่าง
เป็นทางการเสียที เจอกันยิ้มแย้มส่งไมตรีกัน
ผู้ปกครองใหม่ก็จะได้ทาความรู้จักกับผู้บริหาร
โรงเรียน และคณะทางานของโรงเรียน
ผู้ปกครองหลายท่านคิดว่าได้พูดคุย
เจอกับคุณครูอยู่ทุกวันอยู่แล้ว หรืออ่าน
ข่าวสารของโรงเรียนอยู่แล้ว จึงไม่ได้มาร่วม
กิจกรรม หรืออาจไม่สะดวกมาวันหยุด ก็
ติดตามสอบถามหากมีข้อสงสัยเพิม่ เติมได้คะ่
ในกิจกรรมเล่าสู่กันฟังที่ผ่านมา เราได้
สรุปข้อมูลต่างๆเล่าสู่กันเป็นภาพรวม เราได้
พูดคุยเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน PLC
หลักสูตรใหม่ และปัญหาที่อาจพบได้อื่นๆ
ตอบข้อซักถามเพื่อความเข้าใจ
พบกันใหม่ฉบับหน้ าค่ะ

สตินำปัญญำ รักศึกษำก้ำวไกล รูว้ น
ิ ยั และหน้ำที่ เป็นคนดีของสังคม

